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Święta Zmarłych, ale Żywych
Gdy przyroda traci swą krasę a dni
stają się krótkie, chłodne i mgliste,
wtedy idziemy tłumnie na cmentarze.
Prowadzi nas tam, zwykle niechętnych
do takich odwiedzin w ciągu roku, wyjątkowe Święto – Wszystkich Świętych
oraz Dzień Zaduszny. Właściwie są to
dwa świąteczne dni, choć w ten drugi
musimy iść do pracy czy do szkoły.
Uroczystość Wszystkich Świętych to jakby uzupełnienie liturgiczne,
modlitewne mające nam uprzytomnić
wielką i radosną prawdę: mamy o wiele
więcej świętych aniżeli wykazuje najdokładniejszy nawet kalendarz. Jest to
uroczyste (święto obowiązujące!) wspomnienie tych wszystkich bezimiennych
ludzi, którzy przez wiarę i dobre uczynki
zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie.
W ten dzień swą obecnością wypełniamy kościoły, aby bardziej niż na każdej
innej Mszy św. przeżyć i okazać jedność
i wielkość Ludu Bożego: nas pielgrzymujących jeszcze do niebieskiej ojczy-

zny z tymi, którzy już do niej doszli,
i z tymi, którzy przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość
konieczną do wejścia do radości nieba.
Idziemy także już na cmentarze, choć

naszym zmarłym jest poświęcony dopiero następny dzień – Dzień Zaduszny.
W liturgii jest on przeznaczony
na modlitwę za wszystkich zmarłych,
jest praktyczną konsekwencją prawdy
zawartej już w Starym Testamencie,
że po śmierci idą do nieba tylko najdoskonalsi, przygotowani, a tym, którzy pozostają w oczyszczającym przygotowaniu,
potrzebna jest nasza modlitwa. Kościół
wprawdzie pamięta o nich codziennie,
w każdej Mszy św., ale Dzień Zaduszny
jest szczególnym i powszechnym przypomnieniem, jest po prostu jedną wielką
modlitwą.
Oby te dwa wielkie dni na początku
listopada pomogły nam zrozumieć prawdę, że chrześcijanin, który łączy własną
śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako
przyjście do Niego i jako wejście do życia
wiecznego (Katechizm Kościoła Katolickiego
- 1020)
Ks. Jan ZAJĄC ze Śnieżnicy

Za cztery lata pracy – dziękujemy!
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Redakcyjne przemyślenia na co dzień i od święta

Ranking „Rzeczpospolitej”
Uważny czytelnik „Naszej
Gminy” towarzyszący nam od początku istnienia kwartalnika, czyli
ostatnich lat dwudziestego wieku
wie, że nasza służba to przede
wszystkim rzetelna informacja oraz
wspieranie dobrych, służących społeczeństwu inicjatyw i pomysłów.
Kontakty z naszymi Czytelnikami tymi
bliższymi, ale też spoza terenu Gminy
dostarczają nam wielu doświadczeń
i emocji. Szczególną okazją ożywiającą
te kontakty stał się coroczny „Ranking
Samorządów 2006”, którego wyniki
ogłosiła redakcja „Rzeczpospolitej”.
Wyniki rankingu ukazały się też
w dziennikach, radiu, telewizji i serwisach internetowych. Sukces to ogromny
Gminy Mszana Dolna i honor dla każdego mieszkańca, bo nasza gmina zajęła
w tym rankingu II miejsce w Polsce.
Reakcje ludzi na to wydarzenie były
rozmaite: od bardzo sceptycznych... „bo
wójt to sobie załatwił”, po komiczne
w rodzaju telefonów z USA w środku
nocy, by pogratulować sukcesu. Wśród
rozlicznych wywiadów, jakie udzielał

jego gazety.
Dziennikarze „Rzeczpospolitej”
poddali analizie punktowej czternaście różnych parametrów pozyskanych z dokumentów takich instytucji
jak: Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Urzędu Skarbowego oraz Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Małopolskiego. Pod uwagę brane były
takie wyniki jak m.in.:
- pozyskiwane środki unijne (na jednego
mieszkańca),
- tempo wzrostu dochodów własnych
gminy,
- stan zadłużenia gminy,
- liczba podmiotów gospodarczych,
- czy w urzędzie opracowano wieloletnie
plany inwestycyjne,
- wyniki testów szóstoklasistów i gimnazjalistów,
- dynamika wydatków: ochrona środowiska.
Punktacja premiowała w szczególności dynamiczny, ale zrównoważony rozwój gospodarczy gminy.
Niespodziewanie dla wszystkich okazało się, że mądra, zdyscyplinowana praca

wójt szczególnie sympatycznie wspominamy pewnego Chińczyka, który okazał się niezmordowany w „namierzaniu
wójta”, aby ten udzielił wywiadu dla

radnych, żelazna konsekwencja oraz
upór w dążeniu do tak licznych celów
wójta Gminy Mszana Dolna zostały
publicznie zauważone i docenione.
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Jednak prawdziwe wyzwania dopiero nas czekają. Lata 2007-2013 to okres
realizacji głównych planów gospodarczych. Szczególnie na rozwój polskiej
wsi Unia Europejska przeznaczyła
w swoich budżetach ogromne pieniądze: są to pewne, bo już zaplanowane środki. Niepokojące jest jednak nie
samo pytanie: czy potrafimy „sięgnąć”
po te pieniądze, na które odpowiedź
może być tylko jedna – TAK!, lecz
skala determinacji, której poddany
będzie przedsiębiorca, wójt, radny czy
urzędnik gminy. Społeczeństwo nigdy
nie wybaczyłoby zmarnowanej okazji.
Dlatego tak ważnym jest, by w nadchodzących wyborach samorządowych
premiowani byli ludzie, którzy dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, szybko zorganizują się do prowadzenia precyzyjnej, przemyślanej
gry. Stawką jest unijna kasa. Dostępu
do niej broni wyrafinowana biurokracja
działająca „na zmęczenie przeciwnika”.
Wygrywają sprytni i wytrwali. Może jest
w tym jakaś logika, bo sensowna realizacja gospodarczych projektów wymaga
również sprytu, pracy i wytrwałości.
Franciszek STOŻEK
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Nie straciliśmy czterech lat

Rozmowa ze Stefanią Wojciaczyk, Przewodniczącą Rady Gminy Mszana Dolna
W jakiej kondycji jest Gmina Mszana Dolna w przededniu nowych
wyborów samorządowych ?
- Kondycja Gminy Mszana Dolna jest dobra. Budżet jest realizowany prawidłowo, tak po stronie dochodów jak i wydatków.
Ostatnio został zasilony dodatkowymi dotacjami w kwocie
dwóch milionów i trzystu tysięcy złotych. Na inwestycje przeznaczamy 30 procent budżetu, to jest kwotę ponad 12 milionów złotych.
Mieszkańców najbardziej interesują inwestycje. Co się udało zrobić
przez te cztery lata ?
- To był czas przyspieszonego rozwoju naszej gminy.
Widoczny on jest we wszystkich sferach: gospodarczej, oświacie, kulturze i sporcie, ochronie zdrowia, poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, infrastrukturze komunalnej oraz ochronie
środowiska.
Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w tej
kadencji zaliczam: wybudowanie kolejnych obiektów oświatowych; szkoły w Kasinie Wielkiej i gimnazjum w Rabie Niżnej,
stołówki w Lubomierzu i sali gimnastycznej w Kasince Małej
przy Szkole Podstawowej numer 2. Na ukończeniu jest budowa
sal gimnastycznych w Rabie Niżnej i Olszówce; wybudowano
boiska sportowe w Kasinie Wielkiej, Łostówce i Lubomierzu;
oddano do użytku remizę OSP w Lubomierzu; przeprowadzono remonty i termomodernizację 30 obiektów użyteczności
publicznej - budynków oświatowych, remiz, ośrodków zdrowia; dokonano odbudowy ponad 100 kilometrów dróg gminnych i osiedlowych z nawierzchnią asfaltową i żwirową; wybudowano 4 km chodników w Rabie Niżnej, Mszanie Górnej
i Kasinie Wielkiej; wykonano dwa zbiorowe wodociągi dla
około 400 odbiorców w Mszanie Górnej i Kasince Małej oraz
wyremontowano kilka wodociągów zaopatrujących w wodę
szkoły i ośrodki zdrowia, wykonano ponad 12 kilometrów
sieci kanalizacyjnej w Łostówce i Kasince Małej, wybudowano 5 mostów: w Łostówce, Łętowem, Lubomierzu i Mszanie Górnej; ponadto przygotowaliśmy pełną dokumentację
na budowę nowych chodników, sali gimnastycznej i budowę
boisk sportowych, oświetleń ulicznych i budowę dróg.
Z satysfakcją mogę odnotować pełne zaspokojenie potrzeb
inwestycyjnych w oświacie, opiece zdrowotnej i remizach
OSP. Wójt i Rada Gminy dbali o równomierny rozwój poszczególnych miejscowości naszej gminy.
Pragnę podkreślić, że znacznej poprawie uległ stan dróg
krajowych, wojewódzkich i powiatowych przebiegających
przez teren naszej gminy. Nowe nawierzchnie asfaltowe położono na pięciokilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej
i na drogach powiatowych w Łostówce, Łętowem, Olszówce,
Kasince Małej. Słowem, były to dobre lata dla naszej gminy.
Wiele inwestycji realizowanych jest za kredyt. Czy Gmina Mszana
Dolna nie jest zbytnio zadłużona?
- Aby móc szybko zaspakajać potrzeby mieszkańców, szcze-
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gólnie w zakresie inwestycji, potrzeba coraz więcej pieniędzy.
Budżet Gminy nie udźwignąłby tych zadań. Stąd konieczność
sięgania po kredyty, ale takie, które są nisko oprocentowane
i częściowo umarzalne. Nasze zadłużenie jest bezpieczne, bo
mieści się w granicach 20 procent dochodów gminy, kredyty
te przeznaczamy również na tak zwany wkład własny przy
korzystaniu ze środków unijnych. Dzięki tym kredytom możemy więcej i szybciej inwestować w myśl zasady - „Kto szybko
buduje, ten tanio buduje”.

- Czy Gmina Mszana Dolna wykorzystuje szansę, jaka powstała
po wejściu Polski do Unii Europejskiej?
- Z powodzeniem aplikowaliśmy o środki przedakcesyjne.
Wykorzystaliśmy możliwość dofinansowania zadań inwestycyjnych z programów Phare i SAPARD. Obecnie aktywnie zabiegamy o środki z programu ZPORR. Ostatnio Gmina otrzymała decyzję o zakwalifikowaniu zadania pn. „Budowa sali
gimnastycznej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Rabie
Niżnej” do dofinansowania ze środków ZPORR w wysokości
60 procent kosztów kwalifikowanych zadania. Ta inwestycja
jest w trakcie realizacji.
Ze środków Unijnych i Banku Światowego korzystaliśmy przy
realizacji następujących inwestycji:
- Program Phare Struder 2 – budowa kanalizacji sanitarnej
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w Łostówce etap pierwszy. W ramach projektu wykonano
około 3 kilometrów sieci kanalizacyjnej do 50 gospodarstw.
Wartość dofinansowania zadania ze środków unijnych wyniosła
96 800,00 złotych.
- Program SAPARD – budowa drogi gminnej Nowa Wieś
o wartości 424,8 tysięcy złotych. W wyniku inwestycji powstała droga o długości 4,5 kilometra łącząca wsie Łętowe i Mszana
Górna z drogami: powiatową i wojewódzką, znacznie skracając
i ułatwiając mieszkańcom komunikację. Wartość dofinansowania inwestycji z programu Sapard wyniosła 316 839,00
złotych.
- Program Phare Odbudowa 2001 – odbudowa wodociągu Stawisko w Kasince Małej o wartości 850 tysięcy złotych.
W ramach projektu wykonano 10 kilometrów sieci wodociągowej do 250 gospodarstw oraz instytucji użyteczności publicznej:
Ośrodek Zdrowia, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Biblioteka
Gminna, Remiza OSP. Wartość dofinansowania z programu
Phare Odbudowa 2001 wyniosła 635 386,00 złotych.
- Program SAPARD – budowa drogi gminnej „Kasina
Wielka - Gruszowiec” o wartości 587,5 tysięcy złotych.
W wyniku inwestycji powstała droga o długości 2,04 kilometra
łącząca wsie Kasina Wielka i Dobra z drogami krajową i wojewódzką, znacznie skracając i ułatwiając mieszkańcom komunikację. Wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła
440 533,00 złotych.
- Program SAPARD – budowa drogi gminnej „Królewska
Góra – Złotniki – C. Wsi” o wartości 631,5 tysięcy złotych.
W wyniku inwestycji powstała droga o długości 1,2 kilometra
łącząca przysiółki Lubomierza z drogami powiatową i wojewódzką, znacznie skracając i ułatwiając mieszkańcom komunikację. Wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła
473 442,00 złotych.
- Program SAPARD – budowa drogi gminnej „Olszówka
- Jasionów” o wartości 593,9 tysięcy złotych. W wyniku inwestycji powstała droga o długości 2,8 kilometra łącząca wieś
Olszówka z przysiółkiem Jasionów i z drogami powiatową
i krajową, znacznie skracając i ułatwiając mieszkańcom komunikację. Wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 445 486,00 złotych.
- Program SAPARD – Budowa - rozbudowa wodociągu
w Mszanie Górnej o wartości 837,3 tysięcy złotych. W wyniku
inwestycji powstał wodociąg o długości 6,4 kilometra z 112
przyłączami, nowe ujęcie i nowy zbiornik o pojemności 150
kubików. Wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 440 552,00 złotych.
- Program SAPARD – Budowa i wyposażenie kompleksu rekreacyjno sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2
w Kasinie Wielkiej o wartości 273 tysiące złotych. W wyniku
inwestycji powstał kompleks sportowy przy szkole w Kasinie
Wielkiej, nowoczesna sala gimnastyczna, boiska sportowe
o nowoczesnej nawierzchni z płyt elastycznych. Wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 129 624 złotych.
- Bank Światowy „Aktywizacja Obszarów Wiejskich”
komponent B2 – Edukacja – „Remont Szkoły Podstawowej
nr 2 w Kasince Małej”. Dzięki pomocy finansowej w 2004
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roku wykonano remont klas lekcyjnych wraz z kompleksową
termomodernizacją budynku. Wartość dofinansowania ze środków BŚ wyniosła 255 192 złotych.
- Bank Światowy „Aktywizacja Obszarów Wiejskich”
komponent B2 – Edukacja – „Remont Szkoły Podstawowej
nr 2 w Lubomierzu”. Dzięki pomocy finansowej w 2004 roku
wykonano remont klas lekcyjnych i sali gimnastycznej wraz
z kompleksową termomodernizacją budynku. Wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 268 550 złotych.
- Program SPO–ROL - Zagospodarowanie centrum wsi
Lubomierz - wykonanie parkingu z miejscami postojowymi
dla turystów odwiedzających Gorce. Wartość zadania 405 599
złotych, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło
265 965 złotych.
Jak się współpracowało Radzie Gminy z wójtem Tadeuszem
Patalitą?
- Bardzo dobrze. Łączyła nas wspólna troska o dobro Gminy
i jej mieszkańców. Temu celowi podporządkowaliśmy wszystkie nasze działania. Wójt skutecznie zabiegał o dodatkowe środki na realizację gminnych inwestycji, a Rada Gminy
z wielką rozwagą dzieliła te środki na poszczególne zadania.
Dzięki zapobiegliwości wójta mogliśmy zrealizować więcej
zadań niż zapisaliśmy w planie gospodarczym. Współpraca
Rady z wójtem zaowocowała dynamicznym rozwojem Gminy
pod każdym względem. To między innymi dzięki tej współpracy nasza Gmina zajęła drugie miejsce w kraju w rankingu
„Rzeczpospolitej” Gmin Wiejskich najefektywniej wykorzystujących środki unijne.
Jakie najważniejsze zadania stoją przed nowymi władzami Gminy
Mszana Dolna?
- Pomimo widocznego i odczuwalnego przez mieszkańców
wszechstronnego rozwoju Gminy pozostało jeszcze wiele
zadań do realizacji. Zaliczam do nich: dalszą modernizację
dróg osiedlowych i polowych, kontynuowanie przyspieszonej
kanalizacji Gminy, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
poprzez dalszą budowę chodników i oświetleń ulicznych oraz
parkingów, budowę kolejnych sal gimnastycznych i boisk sportowych, wykorzystywanie warunków krajobrazowo-klimatycznych Gminy do rozwoju turystyki i wypoczynku, poczynienie
starań o regulację rzek i potoków, wybudowanie potrzebnych
mostów i przeprowadzenie remontów istniejących, tworzenie sprzyjających warunków do powstawania nowych miejsc
pracy, zadbanie o sprawniejszą obsługę mieszkańców. Obecne
władze Gminy opracowały „Raport o stanie Gminy Mszana
Dolna”, który przekażemy swoim następcom. Mam nadzieję,
że raport będzie dobrą lekturą dla nowych władz gminy.
Za kilkanaście dni wybory, co by Pani doradziła mieszkańcom?
- Aby wszyscy uprawnieni do głosowania wzięli udział w wyborach. Wybierajcie mądrze, głosujcie na ludzi sprawdzonych,
znanych Wam z dotychczasowej pracy i dokonań, zaangażowanych na rzecz swojego środowiska, chętnych do wspólnego
działania. Od wyników wyborów zależy przyszłość naszej
gminy, powiatu i województwa.
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Nie dziwi nic... – czyli kolejna inwestycja w Gminie Mszana Dolna

Do szczęścia brakuje basenu
Nie dziwią już inwestycje w szkołach na terenie
Gminy Mszana Dolna. Kolejna z nich dobiega końca
w Rabie Niżnej – budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Placówek Oświatowych.
Sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia jest spełnieniem marzeń wszystkich – uczniów, dyrektor Barbary
Dziwisz oraz nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli wychowania
fizycznego szkoły w Rabie. Do tej pory bowiem dzieci i młodzież ZPO (łącznie ponad 250 uczniów) miały do dyspozycji
jedynie niewielką, zastępczą salę gimnastyczną oraz boisko
sportowe poza terenem szkoły („na Kamieńcach”).
Budowę sali rozpoczęto wiosną 2005 r. Staraniem włodarzy Gminy, przede wszystkim zaś wójta Tadeusza Patality,
zdobyto niebagatelną kwotę 1,5 mln zł (w znacznej mierze ze
środków UE, ale również MEN i funduszy Gminy) na realizację inwestycji. Obecnie trwają prace wykończeniowe przy
budowie sali oraz w obejściu szkoły – ogrodzenie, podwórko,
kompleks boisk sportowych, plac zabaw dla przedszkolaków
i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej. Planowane jest
również założenie monitoringu wokół szkoły.
Szkoła w Rabie Niżnej jest jedną z ostatnich szkół w Gminie, która nie posiadała sali gimnastycznej (w trakcie realizacji

jest jeszcze sala gimnastyczna przy SP w Olszówce).
Szkoły na terenie Gminy Mszana Dolna mogą zachwycać
– wszystkie piękne, przestronne, nowe lub po gruntownym
remoncie, z salą gimnastyczną i kompleksem boisk sportowych. Tylko pozazdrościć! I może wziąć przykład...?

Kadencja Rady Gminy Mszana Dolna 2002 - 2006

Jak pracował gminny „parlament”?
1. Ilość sesji Rady Gminy - 55, w tym 1
sesja nadzwyczajna, 4 wyjazdowe.
2. Komisje RG obradowały na 182
posiedzeniach.
3. Liczba podjętych uchwał - 480.
Najważniejszą z nich jest uchwalenie
ogólnego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszana
Dolna.
4. Liczba podjętych rezolucji - 7.
Do najważniejszych zaliczamy:
- oddanie hołdu Janowi Pawłowi
II w dniu Jego pogrzebu przez
Samorządy Gmin Gorczańskich:
Miasto Mszanę Dolną, Gminę
Kamienicę, Gminę Niedźwiedź
i Gminę Mszana Dolna;
- Uczczenie 25-lecia powstania
NSZZ „Solidarność”.
5. Radni zgłosili 326 interpelacji
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dotyczących najpilniejszych spraw
swoich środowisk i Gminy.
6. Praca Rady przebiegała w spokojnej
i twórczej atmosferze. Wszyscy radni
starali się jak najlepiej wypełniać
mandat radnego i nie zawieść
zaufania wyborców.
Rada dbała nie tylko o realizację
zadań inwestycyjnych ale również
z zakresu kultury, sportu, promocji
Gminy.
W okresie mijającej kadencji nastąpiło ożywienie działalności kulturalnej.
Powstały nowe zespoły regionalne, opracowany został bogaty kalendarz gminnych imprez, organizowano Przeglądy
Kolędnicze dla Dzieci i Młodzieży
w Olszówce oraz w Kasinie Wielkiej
o zasięgu regionalnym. Do ważnych
imprez zaliczyć należy Turniej Wsi, Lato

Renata JAKUBIAK

Gorczańskie i Przegląd Pieśni Maryjnej.
Są to imprezy integrujące poszczególne sołectwa i mieszkańców całej gminy.
Cieszą się one wielkim powodzeniem.
Do osiągnięć Gminy ostatnich 4 lat
zaliczamy wzbogacenie bazy sportowej
i osiąganie wysokich wyników przez
zawodników (Sekcja Narciarska KS
Witów, drużyna rugby z Raby Niżnej).
Dobrze układała się współpraca
z Wójtem Gminy i Urzędem Gminy.
Utrzymywaliśmy ścisły kontakt ze
społeczeństwem, m.in. poprzez udział
w zebraniach wiejskich, w spotkaniach
organizowanych w szkołach, pełnienie
dyżurów w Urzędzie i zamieszczanie
informacji o pracy Rady w „Naszej
Gminie”.
Z satysfakcją możemy powiedzieć,
że dobrze wykorzystaliśmy dla Gminy
czteroletni okres działalności Rady,
który jest widoczny w poszczególnych
sołectwach i całej Gminie.
(S.W.)
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Uczą i wychowują

W niedzielę, 12 listopada, spotkamy się przy urnie wyborczej

Awans nauczycieli
Dnia 21.09.2006 w Szkole Podstawowej w Olszówce odbyła się
uroczystość nadania awansu stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Stopień ten otrzymali:
- mgr siostra Krystyna Wiatr,
nauczycielka religii w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Lubomierzu;
- mgr Mariola Mamala, nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Łętowem;
- mgr Bożena Płoskonka,
nauczycielka Zespołu Placówek
Oświatowych w Kasinie Wielkiej;
- mgr Irena Nawara, nauczycielka
Zespołu Szkoły i Przedszkola
w Olszówce;
- mgr Sławomira Grzesiak,
nauczycielka Zespołu Szkoły
i Przedszkola w Olszówce;
- mgr Stanisława Łukasik,
nauczycielka Zespołu Szkoły
i Przedszkola w Olszówce;
- mgr Bożena Drąg, nauczycielka
Zespołu Placówek Oświatowych
w Kasinie Wielkiej;
- mgr Stanisława Wrzecionek,
nauczycielka Zespołu Placówek
Oświatowych w Kasinie Wielkiej.

Zaproszony na uroczystości starszy wizytator w zespole wizytatorów
w Limanowej Marek Twaróg wręczył
nauczycielom akty nadania stopnia
zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Pamiątkowe dyplomy i kwiaty awansowanym nauczycielom wręczyli: wójt
Tadeusz Patalita oraz przewodnicząca
rady Stefania Wojciaczyk.
Honory gospodarza pełniła dyrektor
Zespołu Szkoły i Przedszkola w Olszówce Julia Wacławik. Na uroczystości obecni byli również dyrektorzy placówek
oświatowych działających na terenie
Gminy Mszana Dolna. Program artystyczny o tematyce ludowej przy dźwiękach skrzypiec zaprezentowały dzieci
ze szkoły w Olszówce. Odśpiewały również tradycyjne „Sto lat”. Wójt podziękował awansowanym nauczycielom
za dotychczasową pracę dydaktyczną
i wychowawczą oraz wielkie zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia, życząc im satysfakcji i zadowolenia
z wykonywanej pracy oraz wielu wspaniałych sukcesów zawodowych, dobrego
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
(E.N.)

Poznaj siłę
swojego głosu
W dniu wyborów samorządowych, w niedzielę, 12 listopada, głosujemy w lokalu wyborczym urządzonym w zwyczajowych miejscach.
W naszej Gminie bez wyjątku jest
to miejscowa szkoła. Udając się
do obwodowej komisji wyborczej nie
zapomnijmy o dowodzie osobistym
lub innym dokumencie tożsamości.
Każdy wyborca otrzyma cztery karty
do głosowania. Nie należy przerażać się
tymi płachtami papieru zadrukowanymi
nazwiskami, tylko spokojnie przystąpić
do spełnienia obywatelskiego aktu głosowania.
Na różowej karcie będą umieszczeni
dwaj kandydaci na wójta Gminy Mszana
Dolna. Stawiamy „X” przy jednym
nazwisku.
Na białej karcie znajdziemy kandydatów na radnych gminy w naszym
okręgu wyborczym, obejmującym przeważnie naszą wieś. Stawiamy „X” przy
jednym, dwóch lub trzech nazwiskach.
Niepostawienie znaku X w żadnej kratce,
powoduje nieważność głosu.
Na żółtej karcie do głosowania
znajdziemy listy kandydatów do Rady
Powiatu Limanowskiego, a na czwartej
karcie w kolorze niebieskim - listy kandydatów do Sejmiku Woj. Małopolskiego.
Tych list jest sporo, nazwisk mnóstwo,
można się w tym wszystkim pogubić, ale
nie zniechęcajmy się. Należy zwracać
uwagę na oznaczenia komitetów wyborczych przy kandydatach. Nieraz bowiem
jest tak, że kandydat nam się podoba,
ale komitet wyborczy wywołuje zgrozę!
W tym przypadku też stawiamy „X”
tylko przy jednym nazwisku na wybranej liście. W sumie trochę to męczące, ale dla demokracji warto się trochę
pomordować, to się opłaca!
Pamiętajmy - kto w niedzielę, 12
listopada, zostanie w domu, sam pozbawia się moralnego prawa do późniejszej
krytyki, że znowu rządzą nami ludzie
niekompetentni, karierowicze itd.
Warto poznać siłę swojego głosu!
(s)

NASZA GMINA

7

Mieszkańcy Kasiny Wielkiej dostrzegli w narciarzach swoją
szansę

Krzesełkiem na Śnieżnicę
Przed Wigilią, jak spadnie śnieg,
ruszy pierwsza w powiecie limanowskim i w Beskidzie Wyspowym
kolej krzesełkowa na Śnieżnicę. Inwestycję w Kasinie Wielkiej
finalizuje firma Beskidzkie Stacje
Narciarskie sp. z o.o., sądeckiego biznesmena Ryszarda Fryca, który jest
również właścicielem uruchomionej
w zeszłym sezonie stacji narciarskiej
w Rytrze – „Ryterski Raj”.
Roboty na Śnieżnicy trwają od wakacji. Kolejka będzie najnowszym produktem słowackiej firmy Tatrapom z Popradu, specjalizującej się w tego typu urządzeniach. Kolejka (czteroosobowe krzesełko) będzie w stanie wywieźć w ciągu
godziny na górę 2500 narciarzy. Gotowe
są betonowe stopy filarów. Stalowe elementy konstrukcji na miejsce dostarczy
śmigłowiec. – Montaż czternastu przęseł rozpocznie się pod koniec października
i będzie to bardzo widowiskowa operacja
– zapewnia kierownik stacji narciarskiej na Śnieżnicy, Sławomir Pala,
goprowiec i zapalony narciarz. Kolejka
pobiegnie starym torem po rozebranym
wyciągu orczykowym, ale będzie dłuższa – 1500 m, gdyż dotrze na sam czubek Śnieżnicy (1008 m n.p.m.). Trasa
zjazdowa liczy prawie 3 km. W zeszłym
roku stok poszerzono i wyrównano.

Zamontowano lampy, co umożliwia szusowanie po zmroku i armatki śnieżne,
przedłużające sezon narciarski.
- Na ten sezon oprócz krzesełka przygotowaliśmy obszerny parking oraz nowe
karty elekrtoniczne, którymi będzie można
zapłacić za wszystkie usługi, od parkingu po krzesełko. Nowa jest także karczma regionalna z przysmakami góralskimi
– mówi Sławomir Pala.
Śnieżnica, to najbliższa Krakowowi
stacja narciarska z prawdziwego zdarze-

nia (60 km drogi jadąc przez Dobczyce).
Mieszkańcy Kasiny Wielkiej dostrzegli w narciarzach swoją szansę. We wsi
przybywa kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych. Rozwija się
baza gastronomiczna.
Wizytówką Kasiny Welkiej jest
Justyna Kowalczyk, brązowa medalista zimowej olimpiady w Turynie.
Na fali jej sukcesu samorządowcy chcieliby odbudować potęgę narciarstwa biegowego w Kasinie, z której wieś słynęła
przed laty.
Nie zostaje w tyle ks. Jan Zając,
wielki przyjaciel narciarzy, który rozwija
ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy
(100 łóżek) na polanie pod Śnieżnicą.
(s)

Sławomir Pala zapewnia, że „krzesełko” ruszy przed Wigilią.

Angielski dla dzieci 6 – 8 letnich
• zajęcia w formie warsztatów teatralnych z udziałem profesjonalnych aktorów,
• nauka przez zabawę i gry,
• miła atmosfera,
• możliwość nauki razem z rodzicami
zajęcia: Mszana Dolna, Starowiejska 89e (d. Asort), Szkoła Podst. Nr 1, ul. Sienkiewicza 6
tel. 18 33-10-815, 601 617-487
Cena kursu: 90 złotych miesięcznie
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Uchwała Nr LII/452/06 Rady Gminy Mszana Dolna

Konsultacje, czyli demokracja
dla każdego
Często słyszy się głosy, że w całej
tej demokracji jednostka nie ma
wiele do powiedzenia, że taki przeciętny Kowalski, nie ma wpływu
na to co się dzieje w gminie, nie
mówiąc już o kraju. Tymczasem
jedną z ciekawszych form wpływania na życie wspólnoty lokalnej, są,
tzw. konsultacje.
W świadomości społecznej istnieje
referendum, tj. możliwość wypowiedzenia się na pewien temat poprzez
udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Referendum dotyczy spraw najważniejszych, może mieć ono zasięg
lokalny, albo ogólnokrajowy, wszyscy
pamiętamy, np. referendum konstytucyjne, czy też w sprawie wstąpienia
do Unii Europejskiej. Referendum
polega na udzieleniu odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej na postawione
pytanie lub pytania na urzędowej karcie do głosowania. Sposób przeprowadzania referendum gminnego określa
ustawa o referendum gminnym. Warto
przy tym pamiętać, że jest ono ważne,
jeżeli wzięło w nim udział co najmniej
30 proc. uprawnionych do głosowania,
a w sprawie odwołania wójta 3/5 uprawnionych, co powoduje, że referenda najczęściej się nie udają.
Zapytać mieszkańców o zdanie
A co to takiego konsultacje? Przewidują je przepisy ustawy o samorządzie
gminnym, podstawowego aktu regulującego życie gmin. Zgodnie z tymi
przepisami rada gminy może zarządzić
przeprowadzenie konsultacji w każdej
ważnej sprawie dotyczącej społeczności
lokalnej. Konsultacji wymagają, m.in.
sprawy dotyczące utworzenia nowej
gminy, podziału gminy, połączenia
gmin, zniesienia gminy, tzn. jej likwidacji. Także zmiana statusu z gminy
wiejskiej na miejską, czyli, tzw. nadanie
praw miejskich, wymaga konsultacji.
Konsultacje mają także bardzo
ważne znaczenie dla sołectw, po pierwsze już samo utworzenie sołectwa
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wymaga uprzedniego przeprowadzenia konsultacji. Po drugie uchwalenie
podstawowego aktu regulującego działalność sołectwa, tj. statutu nie może
nastąpić przed uprzednim skonsultowaniem jego projektu z mieszkańcami.
W jaki sposób powinny być przeprowadzane konsultacje? Ustawa tego
szczegółowo nie określa i zresztą bardzo dobrze, bowiem każda gmina ma
swoją specyfikę, a każda sprawa może
być konsultowana na różne sposoby.
O tym, jak mają przebiegać konsultacje
decyduje rada każdej z gmin, określając
zasady i tryb przeprowadzania konsulta-

Konsultacje przeprowadza komisja
powołana przez radę.
W regulaminie przewidziano dwa
sposoby przeprowadzenia konsultacji.
Pierwszy, to po prostu zebranie wiejskie, na którym dyskutuje się nad
problemem, który jest konsultowany
i podejmuje się odpowiednią uchwałę.
Drugi sposób, zbliżony do referendum,
to odpowiedź na zadane na kartach
do konsultacji pytanie. Następnie przelicza się głosy „za” i „przeciw” i ustala
się wynik konsultacji.
Ciekawostką jest to, że za wyjątkiem spraw dotyczących zmiany gra-

cji. Tak więc w Gminie Mszana Dolna
został uchwalony w dniu 12.06.br. nowy
regulamin konsultacji. Regulamin
przewiduje, że konsultacje mogą być
przeprowadzone w każdej sprawie
dotyczącej spraw społeczności gminnej. W konsultacjach mogą brać udział
wszyscy stali mieszkańcy posiadający
prawa wyborcze.
Konsultacje zaczynają się od ustalenia, o co należy zapytać mieszkańców.
Ustalenia takiego dokonuje rada gminy,
określając przy tym sposób przeprowadzenia konsultacji oraz ich termin.

nic sołectw, ich tworzenia lub likwidacji, konsultacje są ważne bez względu
na ilość osób, która bierze w nich udział.
Tutaj obowiązuje zasada, że nieobecni
nie mają racji. Czasami dobrze jest więc
przed podjęciem ważnej decyzji zapytać
mieszkańców o zdanie. Przynajmniej
podnosząc na sesji rady gminy rękę
„za” czy „przeciw”, radny ma świadomość co myślą jego wyborcy. Wyborcy
natomiast mają poczucie uczestniczenia
w podejmowaniu decyzji.
Marek PANEK
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50 – lecie OSP w Rabie Niżnej - rys historyczny

Bronią i strzegą
W 1956 roku na zebraniu wiejskim, zwołanym przez
ówczesnego sołtysa wsi Andrzeja Stożka, w którym brał
udział komendant gminny OSP Stanisław Lipień, został
powołany pierwszy komendant OSP w Rabie Niżnej
- Stanisław Kowalczyk.
W niedługim czasie przystąpiono do organizowania jednostki OSP. Zapisało się do niej 24 druhów czynnych i wielu
wspierających. Po pół roku od założenia, jednostka otrzymała
pompę ręczną. Gdy zmieniły się przepisy wybrano Zarząd,
którego prezesem został Józef Masłowiec, a naczelnikiem
Stanisław Kowalczyk. W tym czasie jednostka wzbogaciła
się o syrenę alarmową, która zresztą służy strażakom do dziś,
oraz wymieniono pompę ręczną na motopompę. Tymczasowo
sprzęt ten składowano u Józefa Masłowca, jednak już od 1958
r. wydzierżawiono szopę (zdjęcie 1) od Anny Piekarczyk (oś.

sekretarz - Władysław Jugowicz, gospodarz - Stanisław
Ślusarczyk. Następnie naczelnikiem został Stanisław Pitek
i pełnił tę funkcję aż do roku 1995.
Mały garaż i izba szybko zrobiły się ciasne i rozpoczęto czynić starania o budowę własnego obiektu, gromadząc w różny
sposób materiały, fundusze i pozyskując sponsorów. W 1979 r.
przy dużym zaangażowaniu druhów oraz społeczności lokalnej,
jak również i Gminy, rozpoczęto budowę strażnicy. Już w 1981
r. zamknięto stan surowy obiektu, z tej okazji jednostce przyznano samochód bojowy marki „Żuk”. W 1983 r. obiekt został
uroczyście oddany do użytku. Po roku odbyła się uroczystość przekazania sztandaru. Jednostka skutecznie gromadziła
potrzebny sprzęt ratowniczy, również poprzez uczestnictwo
w zawodach jak np. w 1982 r. w Kamienicy; za zajęcie II miejsca na szczeblu wojewódzkim strażacy z Raby Niżnej zdobyli
motopompę.
W 1986 r., po rezygnacji Antoniego Kaczmarczyka, prezesem został Józef Potaczek i pełni tą funkcję po dzień dzisiejszy. W tym czasie została dobudowana część remizy (garaż
i część sali weselnej).
W 1995 roku funkcję naczelnika objął Krzysztof
Cieluszak i pełni ją do chwili obecnej.
1999 rok - zakupiono kolejny samochód marki „Mercedes”.
Następnie, celem polepszenia warunków, przeprowadzono
remont zaplecza gastronomicznego i sanitarnego.
2004 rok - zakupiono drugi samochód marki „Mercedes”.
Dzięki staraniom władz samorządowych została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja budynku OSP
w Rabie Niżnej. Środki pieniężne na ten cel uzyskano z NFOŚiGW w postaci dotacji oraz pożyczki.

Sochy), wyremontowano ją za drzewo, które strażacy dostali
od gminy oraz przystosowano na potrzeby OSP- jako garaż dla
pozyskanego wozu konnego (zdjęcie 2) i jako izbę (świetlicę)

w której odbywały się festyny i zabawy. Od roku 1958 Zarząd
działał w składzie: prezes - Antoni Kaczmarczyk, naczelnik - Władysław Tatka, skarbnik - Michał Blecharczyk,
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W chwili obecnej można cieszyć się pięknym budynkiem
Domu Strażaka (zdjęcie nr 3).
W dniu 22 października 2006 r. odbyły się uroczyste obchody 50-lecia OSP w Rabie Niżnej.
Opracowała Agata GIL
na podst. Kroniki OSP Raba Niżna
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Ciuchcia w Kasinie Wielkiej

Jedzie pociąg z daleka
W piękną, słoneczną niedzielę 24
września 2006 roku, o godz.14.08,
do stacji PKP Kasina Wielka, najwyżej położonej w Polsce, zajechał pociąg retro, który wyruszył
w godzinach rannych z Nowego
Sącza do Chabówki. Pociąg wiózł
ponad 300. pasażerów, którzy chcieli
przypomnieć sobie dawną świetność
tej linii, a także podziwiać z okien
ciuchci piękne beskidzkie widoki.
Na stacji PKP w Kasinie Wielkiej
pasażerów witał wójt Gminy Mszana
Dolna Tadeusz Patalita, zapraszając ich do częstego odwiedzania naszej
Gminy, silnej osiągnięciami i atrakcjami
turystycznymi, Podróżników powitali
także radni Gminy z Kasiny Wielkiej
i licznie zgromadzona publiczność.
Dużą atrakcją był występ orkiestry dętej „Echo Zagórzan” z Kasiny Wielkiej oraz zespołu regionalnego
„Kasinianie – Zagórzanie”, których
koncert gorąco oklaskiwano.
Należy zaznaczyć, że nasza gościnność
na tym się nie skończyła. Wszystkich
uczestników pikiniku poczęstowano kiełbaskami z grila, które ufundował Marek
Skolarus, właściciel znanej i cenionej
pod względem jakości swoich wyrobów
masarni w Kasince Małej. Z kolei szefowie stacji narciarskiej w Kasinie Wielkiej
(firma Beskidzkie Stacje Narciarskie)
uraczyli podróżnych napojami oraz
zapewnił obsługę imprezy. Przy okazji zaproszono pasażerów pociągu retro
do korzystania z wyciągu narciarskiego
w Kasinie Wielkiej, który jest w trakcie remontu, a narciarze na górę wyjadą
w tym sezonie krzesełkiem.
Wszystkich podróżnych obdarowano
suwenirami w postaci folderów o naszej
pięknej Gminie. Spotkanie minęło
bardzo szybko, a pasażerowie z żalem
wsiadali do pociągu retro, udającego się
do stacji docelowej w Chabówce. Mamy
nadzieję, że będą odwiedzać Gminę
Mszana Dolna, przyjeżdżając do nas
na narty i wypoczynek.
Piotr LULEK

NASZA GMINA
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III Gliśniańskie Dożynki

Podziękowali
za plony
Już po raz trzeci Glisne świętowało Dożynki. Podczas
uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez księdza
rektora Andrzeja Sawulskiego i księdza Józefa Karpierza
w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, mieszkańcy dziękowali Bogu za plony ziemi, ofiarując wieniec
dożynkowy uwity przez gospodarzy z osiedla Kiece.
Na Mszy Świętej obecni byli: wójt Tadeusz Patalita,
uczniowie wraz z pocztem sztandarowym, oraz rodzice i nauczyciele. Uroczystość była zarazem inauguracją roku szkolnego
2006/2007.
Wszystkich gości powitał Ksiądz Rektor oraz dyrektor
Czesława Łabuz, która przedstawiła kierunki pracy szkoły
w nowym roku szkolnym, a wójt gratulował szkole wysokich
wyników nauczania i życzył dalszych sukcesów uczniom,
nauczycielom i całej społeczności Glisnego. Chwalił inicjatywę
lokalnego świętowania oraz podkreślał dużą rolę przywiązania
do „korzeni” i podtrzymywania tradycji regionu.
Następnie wystąpił zespół „Kasinianie-Zagórzanie”
z Kasiny Wielkiej tańcząc i śpiewając ludowe przyśpiewki.
Program artystyczny przedstawili również uczniowie ze Szkoły

Święto w Szkole Podstawowej nr 2
w Lubomierzu

Uczcili Patrona

Podstawowej w Glisnem, przypominając ciężką pracę rolników
w dawnych czasach, a gospodarze dożynek zaprosili obecnych
do udziału w święcie plonów i festynie.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa
na rzecz szkoły zorganizowana dzięki ofiarności mieszkańców Glisnego, której główną nagrodą był telefon komórkowy. Podczas festynu zarówno dzieci jak i dorośli mogli
wziąć udział w licznych grach i konkursach, a także w zabawie
tanecznej na wolnym powietrzu, którą zorganizował sołtys wsi
Mieczysław Kaczor wraz z strażakami.
Podczas festynu wszyscy uczestnicy częstowali się regionalnymi potrawami przygotowanymi przez gospodynie z Glisnego.
Krystyna PAJKA

Po ślubowaniu zostali pasowani na uczniów przez dyrektora
i zaproszonych gości.
Uczniowie klas starszych wspominając postać Św. Stanisława
Kostki, przypomnieli wszystkim jak wiele dobra można czynić
mimo młodego wieku. Na koniec wystąpił zespół regionalny,
który nie pozwoli nam zapomnieć skąd pochodzimy i jakie są
nasze tradycje.

18. września br. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubomierzu miała miejsce wielka uroczystość: Święto Patrona
Szkoły - św. Stanisława Kostki.
Z tej okazji, w progach naszej placówki zawitali, obok
uczniów i rodziców, wójt Tadeusz Patalita, przewodnicząca Rady Gminy Stefania Wojciaczyk, wizytator Marek
Twaróg, sołtys wsi Piotr Doll oraz była pani dyrektor Julia
Krzysztofiak, a także Ojcowie Franciszkanie z parafii
Lubomierz.
Obchody Święta Patrona rozpoczęto Mszą Św., w której
wzięli udział również uczniowie, nauczyciele i dyrekcja SP
nr 1 w Lubomierzu. Główna część uroczystości odbyła się
w szkole. Jako pierwsi wystąpili najmłodsi, uczniowie klasy
pierwszej, wstępujący dopiero w szeregi społeczności uczniowskiej. Po pięknym przygotowanym przedstawieniu ślubowali,
że chcą być tacy jak ich patron: szlachetni, ambitni, uczciwi.

Tekst: Joanna DUDA, zdjęcia: Anna ŁABUZ
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Co nowego w Gimnazjum nr 4
im. ks. prof. J. Tischnera w Mszanie Górnej?
Gimnazjum w Mszanie Górnej
nosi imię ks. prof. Józefa Tischnera
i w związku z tym należy do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Obecnie
takich szkół jest 25 w całej Polsce.
Każdego roku, jesienią, odbywa się Rajd Szlakami ks. prof. Józefa
Tischnera.
VI edycja rajdu odbyła się w dniach
6-7.10 2006r. i wiodła szlakami Beskidu
Żywieckiego. Nasze Gimnazjum reprezentowane było przez uczniów Karolinę
Grabiec, Michała Kurzeję i Miło-

sza Borowieckiego oraz opiekunów:
Martę Chudzikiewicz i Ireneusza
Nalepę. Wrażenia uczniów były wspaniałe, piękna pogoda oraz wspaniałe
krajobrazy idealnie pasowały na górskie
wędrówki. Z rajdu uczniowie przywieźli
nagrody w kategoriach: „plakat plastyczny” -1 miejsce oraz „najmniej potrzebna
rzecz w ekwipunku turysty” - również 1
miejsce. Zwycięstwa w konkursach tym
bardziej cieszą, że w rajdzie uczestniczyło ponad 100 uczniów.

Przedstawiamy

Jarosław MAZUR

Nowy sołtys Lubomierza
Piotr Doll ma 38 lat. Pochodzi z Jordanowa. Od
1991 r. mieszka w Lubomierzu. Tu założył rodzinę. Żona
Stanisława pochodzi z Lubomierza. Mają dwie córki
uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum.
Pan Piotr jest znanym i lubianym działaczem społecznym. Pełni funkcję prezesa OSP w Lubomierzu.
Aktywnie współpracuje z młodzieżą. Jest członkiem Rady
Parafialnej. Został wybrany sołtysem na zebraniu wiejskim
w dniu 30 lipca 2006 r.
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KRÓTKO
• Obradowała Rada Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego.
Delegatem Gminy Mszana Dolna jest
Jan Adamczyk.
• Wójt Tadeusz Patalita uczestniczył
w spotkaniu z członkiem zarządu woj.
małopolskiego Janem Berezą, którego tematem była ochrona wody pitnej zbiornika dobczyckiego, a także
w posiedzeniu Komitetu Sterującego
Woj. Małopolskiego.
• Udział delegacji Gminy w obchodach 70-lecia Gminnej Spółdzielni
w Mszanie Dolnej.
• W wioskach należących do naszej
Gminy przeprowadzono konsultacje
z mieszkańcami w sprawie statutów
sołectw.
• Rozpoczęto rozmowy z GPN
oraz przedstawicielami Polskiego
Związku Narciarskiego nt. organizacji
Mistrzostw Polski w biegach narciarskich na terenie naszej Gminy.
• Trwa budowa boiska przy szkole
w Lubomierzu.
• Ustalono zasady współfinansowania
przez gminę odcinków chodników
przy drodze wojewódzkiej w Mszanie
Górnej – 2 km oraz w Lubomierzu
– 390 m. W chwili obecnej zostały rozstrzygnięte przetargi. Dobiega
końca budowa chodnika w Kasinie
Wielkiej na długości 946 m.
• Przy okazji budowy chodnika otrzymaliśmy zapewnienie GDDKiA,
że zostaną zrealizowane 2 zatoki autobusowe na os. Bogacze.
• Na terenie Gminy zostały wyremontowane przystanki autobusowe i w związku z tym straż gminna
wystosowała wezwania do wszystkich, którzy bezprawnie zamieszczają swoje plakaty na tych obiektach
oraz na tablicach informacyjnych.
Za korzystanie z tablic informacyjnych należy uiścić opłatę.
• Dobiega końca termomodernizacja
obiektów na terenie Gminy.
• Wójt Tadeusz Patalita uczestniczył
w spotkaniu w Nowym Sączu z Tomaszem Lipcem, ministrem sportu.
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• Niepołomice - zakończenie sezonu
oraz rozdanie nagród za szczególne
osiągnięcia w Turnieju Miast i Gmin
w Woj. Małopolskim.
• Szkoły Podstawowe z terenu Gminy
uczestniczyły w corocznej akcji
|„Sprzątania świata”.
• W dniach 2 - 4 października br.
została przeprowadzona rejestracja przedpoborowych ur. w 1988 r.
Mieliśmy ich w roku bieżącym - 162,
zgłosiło się - 156, 6 brak z powodu
pobytu za granicą.
• Do końca września trwało przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego. W miesiącu październiku nastąpi wydanie decyzji.
Natomiast wypłata nastąpi od 6 listopada w kasie UG od godz. 8-13.
• Zorganizowano prace w ramach programu „Drogowiec”. Zostały przyjęte
same panie, ponieważ panowie nie
wyrażali woli podjęcia pracy.
• Rozpoczęto roboty w Łętowem
– droga Nowa Wieś.
• Uzyskaliśmy dotacje na 4 zadania:
- likwidacja barier architektonicznym
w budynku A Gimnazjum w Kasinie
Wielkiej oraz Gimnazjum w Kasince
Małej,
- dofinansowanie boisk w Łostówce
oraz Rabie Niżnej.
• Wyjazd delegacji na uroczystości
w zaprzyjaźnionym Lubomierzu oraz
do Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie.
• Złożono 320 wniosków o stypendium szkolne. Jest to mniej niż w roku
ubiegłym.
• W wyniku rozmów z Zarządem
Dróg Wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego dopięte zostało finansowanie chodnika - 5 etap w Mszanie
Górnej.
• Przygotowana jest dokumentacja
na 140 m chodnika przy Ośrodku
Zdrowia w Kasince Małej. Odbył
się też przetarg na roboty przed ośr.
Zdrowia które obejmują w pierwszym
etapie utworzenie sieci spływu wód
i ułożenie kostki przed ośrodkiem.
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Delegacja Gminy Mszana Dolna na obchodach 15-lecia
niepodległej Ukrainy

Wizyta u przyjaciół
– Niech Bóg błogosławi niepodległej
Ukrainie – powiedział wójt Tadeusz
Patalita na akademii w Gródku (Jagiellońskim) na Ukrainie,
zorganizowanej z okazji 15-lecia
powstania państwa ukraińskiego.
Odpowiedziały mu gorące oklaski,
bo Patalitę dobrze tam znają.
Gospodarze Gminy Mszana Dolna
utrzymują przyjacielskie kontakty
z samorządowcami ukraińskiego miasta,
co nie zmieniła nawet zmianie mera
18-tysięcznego Gródka, położonego
w połowie drogi między Przemyślem,
a Lwowem. Obecnie głową miasta jest
30-letni Iwan Sagan, absolwent histo-

Po akademii była wizyta w gródeckim ratuszu i dyskusja z gospodarzami
o gospodarce odpadami, bo partnerzy
ukraińscy mogliby wiele skorzystać
z mszańskich doświadczeń. Obecnie
przymierzają się do kanalizacji miasta,
ale z braku funduszów, ciężko to idzie.
Dość powiedzieć, że budżet Gródka
jest kilkanaście razy niższy od budżetu
porównywalnej (pod względem liczby ludności) Gminy Mszana Dolna.
Na koniec goście z Polski odwiedzili
proboszcza miejscowej parafii katolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego,
ks. dr. Michała Bajcara. W Gródku
żyje kilkuset naszych rodaków, trwający

rii Uniwersytetu Lwowskiego. Funkcję
sekretarza Rady Miejskiej pełni o rok
młodsza Julia Witkowa, Polka, również historyk z wykształcenia. Wójtowi
Patalicie w podróży do Gródka towarzyszyło dwóch radnych: Czesław
Nawara z Olszówki i Wojciech
Mrażek z Kasinki Małej.
Uroczystość z udziałem duchownych
prawosławnych i greckokatolickich
zakończyły występy zespołów ludowych, a jak młodzi Ukraińcy potrafią
tańczyć i śpiewać, nie trzeba tłumaczyć,
bo mogliśmy podziwiać ich występy
w naszej Gminie.

przy wierze i tradycji ojców, i choćby
z tego powodu warto podtrzymywać te
kontakty.
(s)
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Sezon lotowy 2006 zakończony

Wcześniej

pcil

Hodowcy Sekcji Mszana Dolna –
Oddziału Rabka Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych
zakończyli loty gołębi dorosłych
oraz młodych.
Przed lotami w Rabce odbyło się zebranie hodowców należących do wszystkich
sekcji wchodzących w skład Oddziału
Rabczańskiego, t.j. Rabki, Jordanowa,
Lubnia i Mszany Dolnej, gdzie podsumowano sezon lotowy 2005 roku,
wręczono nagrody oraz wstępnie ustalono plan lotów na rok 2006. Wcześniej
jednak minutą ciszy uczczono pamięć
tragicznie zmarłych hodowców w czasie zawalenia się dachu hali targowej
w Katowicach. Wszyscy hodowcy wpłacili składkę na pomoc rodzinom ofiar tej
katastrofy. Wielu hodowców z naszego
rejonu uczestniczyło również w tamtym
dniu w Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi
Pocztowych, na szczęście wcześniej wrócili do domów.

uplasował się na 8. miejscu, a Henryk
Filipiak na 9. miejscu z całego Oddziału
Rabka, liczącego ponad 140 członków.
Gołąb Henryka Filipiaka PL 0235-02-9143 uplasował się na bardzo wysokim
2. miejscu w klasyfikacji najlepszych
lotników gołębi dorosłych we wszystkich lotach 2006 r.
Loty gołębi młodych też były bardzo
interesujące. Lokaty hodowców zmieniały się prawie po każdym locie. Najrówniej
spisywały się gołębie Henryka i Marka Filipiaków, które punktami za loty
usadowiły Henryka Filipiaka na bardzo
wysokim 5. miejscu w Oddziale, a Marka
Filipiaka na 10. miejscu.
Końcowa klasyfikacja na szczeblu
sekcji Mszana Dolna w lotach gołębi
dorosłych wypadła następująco:
Mistrz Sekcji – Marian Rucki
I Wicemistrz – Henryk Filipiak
II Wicemistrz – Zbigniew Strama
Loty gołębi młodych:
Mistrz Sekcji – Henryk Filipiak
I Wicemistrz – Marek Filipiak
(1 zespół)
II Wicemistrz – Marek Filipiak
(2 zespół).
Z tego wynika, że Henryk Filipiak
został w dotychczasowej klasyfikacji sekcji mszańskiej zdecydowanym
liderem. Jego wielkie zaangażowanie
w hodowlę gołębi zostało nagrodzone
zdobyciem sześciu pucharów i wielu
dyplomów za obecny rok.
Wszystkim chętnym do udziału
w tej tak pięknej rywalizacji w lotach
gołębi życzyć należy podobnych lub
jeszcze większych sukcesów.

Loty gołębi dorosłych rozpoczęły
się lotem z Częstochowy, a zakończyły
lotem z Hamburga z odległości ponad
800 km.
W tym roku również hodowcy
mszańskiej sekcji byli liczącą się grupą
w walce o czołowe lokaty. W końcowej
klasyfikacji hodowca Marian Rucki
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Opr. Marek FILIPIAK
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Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Łostówce imienia Jana Pawła II
oraz poświęcenia sztandaru szkoły

Przyjaciel Ojca Świętego wśród nas
Dnia 25 września 2006 roku w Szkole Podstawowej
w Łostówce odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II i poświęcenie sztandaru z wizerunkiem Patrona. Uroczystość ta stała się świętem nie
tylko dla szkoły, ale również dla całej Łostówki, parafii
i gminy. Uroczystość była wyjątkowa, gdyż gościliśmy
najbliższego przyjaciela Ojca Świętego – Jego Eminencję
metropolitę krakowskiego Ks. Kardynała Stanisława
Dziwisza.
Mieszkańcy Łostówki wraz z wójtem Tadeuszem Patalitą
i przedstawicielami samorządu lokalnego w sposób niezwykle
serdeczny – chlebem i solą przywitali Ks. Kardynała przy
miejscowej kaplicy, skąd w asyście kapeli góralskiej z Olszówki i śpiewu miejscowych Zagórzanek oraz banderii konnej,
został przewieziony dorożką do szkolnej bramy. Tu przywitały
dostojnego gościa dzieci, rodzice i dyrektor szkoły. Następnie
za orkiestrą strażacką Ks. Kardynał przeszedł na plac szkolny
gdzie czekał licznie zgromadzony tłum, a wśród niego prócz
uczniów, nauczycieli, absolwentów szkoły, rodziców, mieszkańców Łostówki i okolicznych miejscowości, czekało także
wielu księży proboszczów z dekanatu, księża rodacy, księża
którzy uczyli w naszej szkole oraz księża z parafii mszańskich. Swoją obecnością zaszczycili nas ks. prałat Jakub
Gil – proboszcz Wadowic oraz kapelan olimpijczyków ks.
Edward Pleń. Przybyli posłowie i senatorowie. Gościliśmy
Honorowego Obywatela Gminy Mszana Dolna Jana Wintera,
Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
przy Prezesie Rady Ministrów. Przybyły władze wojewódzkie,
powiatowe i gminne, władze oświatowe na czele z Kuratorem
Oświaty - Józefem Rostworowskim, dyrektorzy szkół, emerytowani nauczyciele, sponsorzy, pracownicy Urzędu Gminy
i wiele innych gości.
Uroczystość w szkole rozpoczęła się Mszą Św. przy ołtarzu
polowym na placu szkolnym. Była to Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji
z udziałem kilkudziesięciu księży. Mszę
Św. uświetniali swym
śpiewem i grą miejscowa schola, organista,
chór męski oraz orkiestra strażacka z Mszany
Dolnej. Uroku dodały
również licznie zgromadzone poczty sztandarowe ze szkół Miasta
i Gminy Mszana Dolna,
sztandar ZHP, sztandar
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Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie oraz sztandar miejscowej OSP.
Podczas homilii Ks. Kardynał skierował do wszystkich,
a szczególnie do dzieci, bardzo ciepłe słowa o Ojcu Świętym,
wyrażając radość z Jego wyboru na patrona i podkreślił, że jest
to dla całej społeczności szkolnej również wielkie zobowiązanie.
Po homilii przewodnicząca Rady Gminy Stefania
Wojciaczyk odczytała uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana
Pawła II, a następnie został poświęcony przez Ks. Kardynała
sztandar szkoły z wizerunkiem Patrona. Rodzice i mieszkańcy
Łostówki przekazali sztandar dyrektorowi szkoły, a dyrektor
- uczniom, jako symbol, dzięki któremu będą rozpoznawalni
i z którym będą mogli się utożsamiać.
Po Mszy Świętej nastąpiły niezwykle ważne i symboliczne
części uroczystości, mianowicie poświęcenie miejsca Patrona
w budynku szkoły oraz zasadzenie „Wadowickiego Dębu
Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II”, jako symbolu życia
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i siły, który będzie wzrastał wraz z kolejnym pokoleniami,
kształcącymi się pod patronatem niezwykłego człowieka,
jakim niewątpliwie był Ojciec Święty.
Uroczystości dopełniła część artystyczna w wykonaniu
uczniów i absolwentów szkoły. Był to montaż słowno-muzyczny poświęcony Patronowi oraz tańce regionalne najmłodszych
dzieci. Część artystyczna została przygotowana prze nauczycielki: Agatę Jarosz i Krystynę Kornaś.
Uroczystość ta była również okazją do wręczenia dyplomów i podziękowań przez wójta Tadeusza Patalitę oraz dyrektora szkoła Józefę Węglarz za dotychczasowe zaangażowanie
i pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.
Po wystąpieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty zakończono część oficjalną uroczystości i wszyscy jej uczestnicy trochę
już zmarznięci, udali się do budynku szkolnego na uroczystą
kolację i zabawę taneczną dla uczczenia tego niezwykłego
wydarzenia, jakim było nadanie szkole imienia i sztandaru.
Na łamach „Naszej Gminy” Dyrekcja wraz z całą społecznością szkolną pragnie jeszcze raz podziękować wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ufundowania
sztandaru dla szkoły oraz za wszelką okazaną pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu tej pięknej uroczystości. Szczególne
słowa podziękowania kierujemy pod adresem ks. proboszcza
Zdzisława Balona i jego księży współpracowników za okazaną pomoc.
Pragniemy podziękować również wszystkim, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością na tak ważnej dla nas uroczystości. Dziękujemy.
Józefa WĘGLARZ, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łostówce

NASZA GMINA

Fragment przemówienia dyrektora
szkoły – Józefy Węglarz
Kiedy to po rozbudowie i modernizacji szkoły, która rozpoczęła się od roku 1993, warunki lokalowe szkoły całkowicie się
poprawiły, wtedy do pełni szczęścia brakowało nam imienia szkoły
i sztandaru.
Podjętą pracę dydaktyczno-wychowawczą nad
wyborem patrona zakończyliśmy w roku szkolnym
2004/05. Jednogłośnie zdecydowaliśmy, że naszym
patronem będzie Papież
Jan Paweł II, który jest
i był dla naszych dzieci
największym autorytetem,
wzorem godnym do naśladowania. Papież, który jak
nikt inny rozumiał i kochał
dzieci i wierzył w nie.
Pomimo sędziwego wieku i znacznej różnicy lat potrafił przykuć ich uwagę i wzbudzić w nich najpiękniejsze uczucia.
Z wielką wdzięcznością przyjęliśmy słowa Jego Eminencji Ks.
Kardynała Franciszka Macharskiego, ówczesnego metropolity
krakowskiego, iż wyraża radość, że naszym Patronem będzie Jan
Paweł II oraz przychylną decyzję Rady Gminy i Wójta z dnia
30 września 2005 roku. Jednak prowadzone prace budowlane w związku z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego
nie pozwoliły na wcześniejsze zorganizowanie tej uroczystości.
I dopiero dziś nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia, - Jana
Pawła II. Przepełnia nas radość i duma , że naszym patronem jest
Ojciec Święty i to, że posiadamy już sztandar, z którym będziemy
mogli jako szkoła się utożsamiać.
Niech słowa Jana Pawła II „Nie bój się, wypłyń na głębię jest
przy Tobie Chrystus”, będą mottem naszego życia, naszych poczynań dla siebie i drugiego człowieka. Niech uświadamiają dzieciom,
młodzieży, że w życiu potrzeba odwagi, potrzeba mieć marzenia
i coraz to nowe wyzwania nie tylko dla siebie, ale i dla innych,
a Pan Bóg nam w tym dopomoże
Dzisiejsza uroczystość jest owocem pracy wielu ludzi. Jest
świadectwem tworzenia historii. I to, jaka ta historia będzie, kto
i w jaki sposób się w niej zapisze, zależeć będzie od nas wszystkich
to jest od uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich, którym
dobro naszej szkoły leży na sercu.
Imię Jana Pawła II, to radość i zaszczyt dla szkoły, ale i wielka odpowiedzialność, by stać się godnym Jego imienia. Uczyć się
i pracować w szkole imieniem Jana Pawła II zobowiązuje.
Przyrzekamy, że będziemy starać się sprostać temu wyzwaniu
i kształtować swoje postawy i wartości w duchu nauki swojego
wielkiego Patrona, a otrzymany sztandar z Jego wizerunkiem
będziemy otaczać czcią i honorem, a nasz Patron będzie na nas
patrzył i błogosławił nam z domu Ojca...
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Kardynał Stanisław Dziwisz
w Lubomierzu
„W Twe czcigodne ręce
Składamy nasze serca”
Tak 24 września 2006 r. mieszkańcy Lubomierza
witali Kardynała Stanisława Dziwisza. Z niecierpliwością
oczekiwali dostojnego gościa. Gdy się wreszcie pojawił wzruszenie malowało się na wielu twarzach. Ileż
uczuć towarzyszyło temu spotkaniu. Niektórzy mówili,
że wizyta Kardynała przywołała wspomnienia – kiedy to
przyjeżdżał do Polski z papieżem Janem Pawłem II.
Powitanie miało miejsce na osiedlu Butory, tam wraz
z mieszkańcami gorczańskiej wioski czekali: przewodnicząca
Rady Gminy Mszana Dolna Stefania Wojciaczyk oraz sołtys
wsi Piotr Doll. Po uroczystym powitaniu Kardynał przesiadł
się z samochodu na bryczkę zaprzężoną w parę koni. Konna
banderia wraz z przygrywającą góralską orkiestrą towarzyszyła
kardynałowi Dziwiszowi do parafialnego kościoła. Tam czekał
proboszcz o. Zygmunt Mikołajczyk wraz z ojcami franciszkanami pracującymi w parafii, ministrantami oraz licznie
zgromadzonymi wiernymi. Dzieci I-komunijne wraz z rodzicami oraz duszpasterska Rada Parafialna również uroczyście
przywitali Jego Eminencję.
Rozpoczęła się eucharystia, której przewodniczył Kardynał
w asyście z o. Proboszczem i swoim osobistym sekretarzem.
Do czytań mszalnych, śpiewu psalmu i modlitwy wiernych
włączyli się parafianie. W homilii kardynał Dziwisz podkreślał
szczególną rolę rodziny we współczesnym świecie i ogromnego jej wpływu na wychowanie młodego pokolenia. Uczył,
iż w tych czasach zwątpienia nie należy tracić nadziei, lecz
utwierdzać swoją wiarę w Chrystusie i Maryi. Jego Eminencja
błogosławił licznie przybyłych parafian, błogosławił rodziny.

Każdy chciał dotknąć dostojnego Gościa, upamiętnić tę szczególną chwilę na fotografii.
Cała rzesza wiernych czekała na kolejną mszę świętą, która
miała rozpocząć się o 11.30. Po mszy w klasztorze odbyło się
spotkanie z duszpasterską Radą Parafialną i uroczysty obiad.
Ksiądz Kardynał miał napięty czas wizyty. O godz. 14.00
odwiedził siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, a o godz. 15.00
wyruszył z procesją na cmentarz, gdzie modlił się za dusze
zmarłych.
Kardynał spotkał się również z nauczycielami pracującymi
w Lubomierzu. Przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1
im. św. Józefa gościa witały dyrektor Jadwiga Baran-Stożek
i dyrektor Maria Bożek. Każdego z zebranych nauczycieli
(Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2) kardynał
Stanisław Dziwisz witał indywidualnie, z każdym zamienił
kilka słów. Rozmowa toczyła się wokół spraw szkoły, edukacji. Kardynał stwierdził, iż stan obecny daje dobre rokowania
na przyszłość. Tu również nawiązał do spraw rodziny, zwracając uwagę na szczególne miejsce, jakie zajmują w niej dzieci.
W nich tkwi przyszłość narodu; tu rola szkoły, która nie tylko
uczy, ale i wychowuje. Kardynał udzielił wszystkim zebranym
błogosławieństwa.
W tym czasie, gdy kardynał Dziwisz rozmawiał z nauczycielami, w kaplicy na Przysłopie- Rzekach rozpoczęła się msza
święta. Dostojny gość zjawił się po mszy. Był serdecznie witany przez dzieci, wierszami i przyśpiewkami:
Ukochany nasz Arcypasterzu
Witamy Cię na Przysłopie w Lubomierzu
Nie lada zaszczyt dzisiaj nas dostąpił,
Że Arcypasterz do kaplicy naszej wstąpił.
Niech płynie strumień ożywczej rosy
By nasza wiara przynosiła kłosy
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Gospodynie z Olszówki na przeglądzie w Kłodnem

Kluski kudłate ze skwarkami
„Tam gdzie dobre zarcie
Śpiewanie i granie
Wiadomo w powiecie
Że to Olsowianie
My kluski jodomy
Bimbrym popijomy
Paczcie się jak wszystkie
Piknie wyglondomy.”
Tak śpiewały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Olszówki podczas VIII Powiatowego Przeglądu
Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego
Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył
się 24 września br. w Kłodnem koło
Limanowej.
Przewodniczącą koła jest Maria
Górecka. Nie tylko panie z koła, ale
również prezes jak i naczelnik OSP
w Olszówce, którzy od lat współpracują
z gospodyniami z Olszówki, zaangażowali się w przygotowanie całego pokazu
konkursowego. Głównym motorem całej
imprezy był sołtys Tadeusz Wacławik.
Przyśpiewki do programu opracował
Stanisław Kościelniak, który przygrywał z rodzinną kapelą. Włożony
trud zaowocował zajęciem II miejsca.
W programie artystycznym przedstawiono obrzęd pt. „Deptanie kapusty”,
a do degustacji potraw panie przygoto-



wały „Kluski kudłate ze skwarkami”,
popić to można było galasym przygotowanym z suszonych owoców. Panie
z koła oprócz tego częstowały zgromadzonych kołaczem, ciastem z jabłkami,
rogalikami z serem. Do okowitki nie
zabrakło również swojskiej kiełbasy. Nie
tylko zdobycie II miejsca i nagroda usatysfakcjonowały panie, ale również to,
że mogły reprezentować swoją gminę
Mszana Dolna na znakomicie przygotowanej imprezie. Udało się nawet
zrobić pamiątkowe zdjęcie z występującym na przeglądzie znanym z dobrego i wyszukanego humoru kabaretem
TRUTEŃ ze Skawy.

Przez Twoje ręce nasz Przewodniku
Przez Ciebie siany plon Boski Rolniku.
Niech Słowo Boże przynosi plony
A wiara, nadzieja i miłość wypełniają nasze domy.

Ksiądz Kardynał poświęcił w kaplicy figurę matki Boskiej
Fatimskiej, ufundowaną przez mieszkańców Krakowa, którzy
chętnie wypoczywają w Lubomierzu i są tu stałymi bywalcami.
Z kolei dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
Janusz Tomasiewicz zaprosił kardynała Dziwisza na wspólną przejażdżkę doliną Kamienicy do Papieżówki, śladami Sługi
Bożego Jana Pawła II, który odwiedzał Lubomierz jako wikariusz, biskup i kardynał.
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Teresa POTACZEK

Z gorczańskich lasów ksiądz Kardynał powrócił do kościoła
parafialnego, gdzie o godz. 18.00 młodzież miała przyjąć sakrament Bierzmowania. Na uroczystość tę przybył również wójt
Tadeusz Patalita.
Kardynał Dziwisz pragnął zwiedzić całą gorczańską wioskę, po uroczystości w kościele przejechał „Drogą Przyjaźni”
na przysiółek Królewska Góra.
Wizyta kardynała Stanisława Dziwisza w Lubomierzu
dobiegła końca. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że ta wizyta pozostanie na długo w ich pamięci. Pozostała również
nadzieja, że Kardynał w najbliższym czasie znów zaszczyci
Lubomierz swoją obecnością, przyjmując zaproszenie i przyjeżdżając na III Zlot Szlakami papieskimi.
Małgorzata KAWECKA, Grażyna DAWIEC
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Co się udało zrobić w Gminie Mszana Dolna
w latach 2002 - 2006

Siedziba Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej.

Ośrodek zdrowia w Kasinie Wielkiej.

Ośrodek zdrowia w Mszanie Górnej.

Most do osiedla Drobole w Łostówce
- tak było

Most do osiedla Drobole w Łostówce
- stan obecny.

Most do osiedla Łącki w Łętowem.

Most Frankówka w Lubomierzu w trakcie
odbudowy.

Most do osiedla Pawlaki w Łostówce w trakcie
realizacji.

Budowa boiska sportowego w Olszówce.

OSP w Kasince Małej przed termomodernizacją.

OSP w Kasince Małej.

OSP w Lubomierzu - tak było.

OSP w Łostówce przed termomodernizacją.

OSP w Łostówce.

OSP w Lubomierzu.
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OSP w Ranie Niżnej.
OSP w Ranie Niżnej przed termomodernizacją.

Droga Nowa Wieś w Łętowem.

Królewska Góra centrum wsi
w Lubomierzu po realizacji.

Parking w
centrum wsi
Lubomierz

Królewska Góra - centrum wsi
- nowa nawierzchnia.

Droga do osiedla Kazamaty w Kasince Małej
- tak było.

Droga do osiedla Kazamaty w Kasince Małej
- obecnie.

Droga żwirowa do osiedla Rusiny
w Kasinie Wielkiej.

Droga Królewska Góra w Lubomierzu
- tak było.

Droga Królewska Góra w Lubomierzu
w trakcie realizacji.

Droga Mszana Górna - Nowa Wieś - Łętowe
w trakcie realizacji.

Droga do osiedla Majeronówka w Kasince Małej.

Droga do osiedla Ćiężaki w Kasince Małej.

Droga do osiedla Dziedziny w Łostówce
w trakcie realizacji.

NASZA GMINA
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Ochrona środowiska

Świetlica w Lubomierzu.

Oczyszczalnia ścieków dla Kasinki Małej i części Kasiny Wielkiej w Lubniu.

Inwestycje w oświacie

ZPO w Kasince Małej - tak było.

ZPO w Kasince Małej.

ZPO w Rabie Niżnej

Szkoła Podstawowa nr Łętowem.

Szkoła Podstawowa nr Łętowem - tak było.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej.

Sala gimnastyczna przy ZPO w Rabie Niżnej.

Sala gimnastyczna przy ZSiP w Olszówce
- w budowie.

Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej
- os. Wydarte.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu.

Szkoła Podst. nr 2 w Kasince Małej - tak było.
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ZPO w Kasinie Wielkiej, budynek A – tak było.

ZPO w Kasinie Wielkiej, budynek A.

Kotłownie

Sala gimnastyczna przy ZPO w Kasinie Wielkiej,
budynek B.

ZPO w Kasinie Wielkiej, budynek B.

Kotłownia w ZPO w Kasince Małej.

Kotłownia w ZPO w Kasinie Wielkiej, bud. A.

Kotłownia w ZSiP w Olszówce.

Kotłownia w Szkole Podstawowej w Łętowem.

Kotłownia w Mszanie Górnej, SP nr 2.

Inwestycje instytucji zewnętrznych współfinansowane przez Gminę Mszana Dolna

Droga wojewódzka i chodnik w Mszanie Górnej.

Chodnik w Kasinie Wielkiej wzdłuż drogi
wojewódzkiej.

NASZA GMINA

Przebudowa drogi wojewódzkiej i chodnik
w Kasienie Wielkiej.

Droga wojewódzka w Mszanie Górnej.

Droga powiatowa w Łostówce.
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Turniej Wsi wygrała Olszówka

KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ MISTRZEM...
Trochę to może poniewczasie, ale warto podzielić się
jeszcze refleksjami na temat największego kulturalnego przedsięwzięcia i święta naszej gminy, mianowicie
Turnieju Wsi. Owo czteroletnie „wydarzone” dziecko tej
kadencji Rady Gminy rozwija się nad wyraz pomyślnie
i przydaje chwały nie tylko pomysłodawcom i organizatorom, ale i wszystkim uczestnikom.

Procentuje doświadczenie, dzięki któremu poziom imprezy co roku wzrasta. Rozbudza się nieprawdopodobna wręcz
ambicja poszczególnych wsi, pomysłowość i determinacja
popychająca do zwycięstwa w poszczególnych konkurencjach.
Coraz więcej na stadionie „Witowa” widać strojów regionalnych, coraz piękniejsze i stylizowane na ludowo, z dbałością
o detale, są stoiska z potrawami regionalnymi, że nie wspomnę już o pojazdach, którymi podróżowały drużyny. W tym
roku prócz rafioka, gumioka, wozu, bryczki i zetora dały się
zauważyć nowocześniejsze cuda motoryzacji. Perłom techniki
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w bardzo obrazowy sposób przeciwstawili się reprezentanci
Lubomierza, których pojazd pełnił zarazem rolę ruchomego
punktu omłotów cepami. Nikt jednak nie pobił wystąpienia
pierwszego gazdy gminy, czyli jadącego wierzchem wójta.
Z ułańską wręcz fantazją poprowadził korowód i ... zaskoczył
nas nową umiejętnością. W czym zadebiutuje w przyszłym
roku? Boję się zgadywać.
Urozmaiceniem tegorocznej imprezy były wieńce, a prezentacja poszczególnych sołectw miała charakter towarzyszącej im pieśni dożynkowej. Wielkie, choć pozakonkursowe
uznanie, zdobył wieniec przyniesiony przez licznie przybyłą
delegację pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Kasinie Wielkiej.
Konkurencje sportowe, wzorem lat ubiegłych, cieszyły się
wielkim zainteresowaniem. Największym tutaj zaskoczeniem
była żeńska drużyna z Glisnego, która stanęła do rywalizacji
w przeciąganiu liny. Trzeba przyznać - Drogie Panie, osłabiłyście nie tylko rywali, ale i nas swoją pomysłowością. Zresztą
nie pierwsza to damska inicjatywa Glisnego. Któż nie pamięta
zwycięskiej pani drwal sprzed czterech lat?!
Komisja oceniająca przyznała następujące miejsca:
I miejsce i Puchar Wójta - Olszówka
II miejsce – Mszana Górna
III miejsce – Kasinka Mała
Wszystkie kolejne sołectwa wyróżniono. Ale czy można
tak do końca liczbami, wagowo, czy nawet stoperem zmierzyć
smak, urodę i zapał? Wszyscy zgadzają się ze stwierdzeniem,
że tak naprawdę nie ma tu ani zwycięzców, ani przegranych.
Zwycięstwo jest wspólne, jak wspólna jest chęć pokazania co
najlepszego mamy w swoich sołectwach. Wszyscy jesteśmy
bohaterami, nasze wspólne mistrzostwo nie powinno być
kwestionowane.
Ela JAKUBIAK
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Którędy, którędy...

Ścieżką na Stare Wierchy
Wędrując szlakiem zielonym, po wyjściu ze stacji kolejowej w Rabie Niżnej,
przechodzimy przez most na Rabie
i drogą asfaltową idziemy w kierunku południowym. Mijamy pierwsze
zabudowania Olszówki i po przejściu
około kilometra skręcamy w lewo wspinając się między polami, wchodzimy
na obniżenie pomiędzy wzniesieniem
Kotelnicy i Chabówki. Szlak prowadzi
nas do Niedźwiedzia, potem do Orkanówki i dalej na Turbacz. Szlak ten
omówiliśmy w poprzednim numerze
„Naszej Gminy”. Zatrzymujemy się
na chwilę przy Orkanówce. Orkanówka
– willa w stylu zakopiańskim, pięknie zdobiona motywami roślinnymi
i geometrycznymi, w której urządzone
jest muzeum. Willa zbudowana przez
Władysław Smreczyńskiego „Orkana”,
poety i pisarza, który urodził się i mieszkał w Porębie Wielkiej. Tu tworzył i tu
odwiedzali go przyjaciele z okresu
Młodej Polski. Bywali tu: Franek Galica
z Poronina, późniejszy twórca i dowódca
„Podhalańczyków”, bywał tu Tetmajer,
Kasprowicz i inni.
Szlak żółty z Rabki Zarytego prowadzi przez Skalisne, kiedyś oddzielną

miejscowość, obecnie część Olszówki.
Dochodzimy do centrum wsi mijając
po drodze Szkołę Podstawową, Dom
Strażaka, cmentarz i kościół.
Olszówka (425 do 580 m n.p.m.) wieś
położona u północnych stoków Gorców
w dolinie potoku Olszówka, prawobrzeżnym dopływie Raby. Dokument
lokacyjny Olszówki wystawił Władysław
Łokietek w roku 1388. Wymieniana jest
też Olszówka w dokumencie z 1254 r.
Pierwszymi dzierżawcami Olszówki
byli Ratułdowie ze Skrzydlnej. Była to
ludna wieś. W 1564 r. miała 17 kmieci i 12 zarębników. Należała Olszowka
do Starowstwa Nowotarskiego później
do Mszańskieg. W XVIII w. stanowiła
samodzielne tzw. Starostwo Olszowskie,
które zostało zlikwidowane po I rozbiorze Polski. W 1518 r. wieś kupił
J.Pieniążek i weszła ona w skład tzw.
klucza Porębskiego. Stary drewniany,
zabytkowy kościół z 1732 r. w stylu podhalańskim spłonął. Nowy rozpoczęto
budować w latach 80-tych.
Z Olszówki pochodziła Antonina
Zachara-Wnękowa (1894-1984) poetka mieszkająca w Rabce. Pisała dla dorosłych, ale także dla dzieci. Z Olszówki

pochodzi także Jan Fudala artysta,
poeta satyryk, malarz na szkle, twórca
i instruktor zespołów regionalnych.
W centrum wsi spotykamy znaki
niebieskie. Jest to szlak prowadzący z Rabki na Turbacz przez Porębę
Wielką, Koninki. Idąc dalej za znakami żółtymi dochodzimy do przysiółka
Jasionów, który podobnie jak Skalisne,
kiedyś oddzielna miejscowość, a dzisiaj
stanowi część Olszówki. Szlak skręca w kierunku Poręby Górnej a nam
jakiś czas towarzyszą szlaki zielone. Jest
to krótki łącznikowy szlak prowadzący od głównego szlaku beskidzkiego
(znaki czerwone) do Poręby Górnej.
Zatrzymując się na chwilę możemy
podziwiać widoki na północ - wzniesienia Beskidu Wyspowego, w kierunku
południowo-wschodnim – wzniesienia
Gorców (Suchora, Obidowiec). Szlak
żółty wyprowadza nas na Stare Wierchy.
Tu spotykamy znaki czerwone „główny
szlak beskidzki” i schronisko górskie.
Położone na wysokości 980 m n.p.m.
wybudowane w 1974 r., czynne cały
rok. Posiada 34 miejsc noclegowych
w pokojach kilkuosobowych. Pierwsze
schronisko na Starych Wierchach wybudowane w 1933 r. przez Rabaczański
oddział PTT, w którym do wybuchu
wojny gospodarzyła Ludwika Rapciak
z Poręby Wielkiej, spłonęło w 1945 r.
TURYSTA

Podziękowania za 4 lata wspólnej pracy
Pragniemy gorąco podziękować za współpracę wszystkim
radnym naszej Rady Gminy na czele z wiceprzewodniczącym
panem Stanisławem Janią. Radni naszej Rady to ludzie
zdyscyplinowani, aktywni, którzy wykazali się ogromną troską
o sprawy swoich środowisk i całej gminy. Ogromnie dziękujemy za współpracę zastępcy wójta Franciszkowi Stożkowi.
Dziękujemy pani skarbnik, panu sekretarzowi i wszystkim
pracownikom Urzędu za rozwagę, życzliwość i codzienny trud
dla dobra mieszkańców. Podziękowania składamy pani inspektor Stanisławie Myszogląd za pełną oddania pracę na rzecz
Rady. Dziękujemy za owocną współpracę sołtysom i radom
sołeckim, dyrektorom szkół, nauczycielom, księżom, lekarzom, strażakom, policji, kierownikom bibliotek, orkiestrom
i zespołom regionalnym, klubom sportowym i stowarzyszeniom, sponsorom, projektantom i wykonawcom zadań inwestycyjnych, mieszkańcom i sympatykom naszej Gminy.
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Szczególne serdeczne podziękowania kierujemy do władz
centralnych, wojewódzkich, powiatowych i sąsiednich samorządów. Dziękujemy za okazaną pomoc naszej Gminie i aktywny udział w sesjach Rady.
Słowa podziękowań za owocną współpracę kierujemy
do przyjaciół z miast i gmin, z którymi utrzymywaliśmy kontakty partnerskie:
- Gródek Jagielloński z Ukrainy,
- Gmina Sikirevci z Chorwacji,
- Organizacje charytatywne z Holandii - szczególnie pan
Duijn,
- Gmina i Miasto Lubomierz i Gmina Domaniów z województwa dolnośląskiego.
Tadeusz Patalita, Wójt Gminy Mszana Dolna
Stefania Wojciaczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna
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Wspomnienia z wakacji

LATO W GORCACH
W ciepły lipcowy weekend
8-9.07.2006 r. na stadionie KS
„WITÓW” w Mszanie Górnej odbyła się już po raz czwarty impreza
plenerowa pod nazwą Gorczańskie
Lato, którą powitano sezon wakacyjny w naszej gminie.
Pierwszy dzień zabawy rozpoczął

mecz piłkarski pomiędzy drużynami
stacji telewizyjnej TVP 3 Regionalna,
a zawodnikami KS „WITÓW” Mszana
Górna. Po meczu odbyły się sportowe
konkursy dla dzieci i młodzieży, zwycięzcy odeszli z medalami, a pozostali uczestnicy z pamiątkowymi gadżetami. Hitem tego dnia był koncert

znanego zespołu rockowego „Oddział
Zamknięty”. Mocne rockowe rytmy
rozbawiły licznie zebraną młodzież.
Dzień zakończył się trwającą do białego
rana zabawą taneczną przy dźwiękach
zespołu „ALEX”.
Następny dzień ponownie rozpoczęły zawody, tym razem były to zmagania
sportowo-pożarnicze pomiędzy jednostkami OSP z terenu Gminy Mszana
Dolna, Gminy Niedźwiedź oraz Miasta
Mszana Dolna. Również i tego dnia
nie zabrakło ciekawych gier i zabaw
dla dzieci i młodzieży. Koncert zespołu
„INSIDE”, znanymi polskimi i zagranicznymi szlagierami roztańczył zgromadzonych. Po koncercie ponownie
zagrał zespół „ALEX”.
Przybyłe aż z Czech wesołe miasteczko niewątpliwie było największą atrakcją
tej imprezy. Zgromadzeni na stadionie
najmłodsi, a także starsi, nieomieszkali
pojeździć kolejką górską, wsiąść do wielkich łabędzi oraz urządzić sobie wyścigi
na minitorze samochodowym. Wszystko
przebiegało w atmosferze spokoju,
dobrej zabawy i świetnego humoru. Już
dzisiaj wszystkich zapraszamy na przyszłoroczne V Gorczańskie Lato.
(E.N.)

Legenda o Rabie Niżnej

Dziewczę pielęgnowało rannego wojaka
Dawno temu, gdzieś na północy Polski
żył zamożny magnat. Miał on syna, któremu nadał imię Rab.
Chłopiec, gdy dorósł, wstąpił do wojska
i dzielnie walczył za swoją ojczyznę. Kiedy
jego oddział bronił południowych terenów
Polski, Rab został ranny. Po bitwie żołnierze znieśli go z pola walki i zaczęli szukać dla niego schronienia. Ujrzawszy małą
wioskę, udali się tam niezwłocznie. Wśród
kilku wiejskich chat stał dworek szlachecki,
do którego zaniesiono rannego Raba.
Gospodarze od razu zajęli się potrzebującym pomocy chłopcem. Byli to Michał
i Anna z rodu Niżnych. Mieli oni syna,
który wstąpił do armii i słuch po nim zagi-
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nął oraz córkę Marysię.
Rab powoli wracał do zdrowia. Marysia
codziennie opatrywała mu rany i przynosiła posiłek. Bardzo się mu podobała. On
również był bliski jej sercu.
Po trzech miesiącach przebywania
we dworze Niżnych, Rab czuł się już bardzo
dobrze i nadszedł czas powrotu do rodzinnego domu. Gdy szedł się pożegnać z miłymi
gospodarzami, zobaczył płaczącą Marysię.
Poczuł bolesne ukłucie w sercu na myśl
o rozstaniu. Obiecał dziewczynie, że niebawem wróci i poprosił ją o rękę, a ta się
zgodziła zostać jego żoną. Rodzice również
się ucieszyli, bo bardzo podobał im się Rab.
Wkrótce wyprawiono młodym huczne wesele.

Zaproszono na nie wielu znamienitych gości
i wszystkich mieszkańców wioski. Rodzice
panny młodej przekazali nowożeńcom swój
majątek, a ponieważ ci byli bardzo gospodarni, folwark i cała wioska rozrosła się
i piękniała z dnia na dzień.
Dla uczczenia nowych gospodarzy, wiosce nadano nazwę Raba Niżna od imienia
młodego pana i nazwy rodu jego małżonki.
Nowożeńcy żyli długo i szczęśliwie,
a miejscowość rozrastała się i rozwijała,
przyciągając coraz to nowych mieszkańców
i gości, swoją gościnnością i malowniczym
położeniem wśród gór nad czystą rzeką,
którą nazwano Raba.
Krystian GÓRNI, Kl. III gimnazjum
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Andrzej Wajda kręci film swojego życia

Katyń w Kasinie Wielkiej
– Uwaga, akcja – kręcimy! – zagrzmiała komenda i na stację kolejową w Kasinie Wielkiej wjechała w kłębach
dymu spalinowa ciuchcia, ciągnąc za sobą pięć towarowych wagonów. Na peronie stali żołnierze w polskich
mundurach, z przodu oficerowie, z tyłu szeregowcy.
Pilnowali ich enkawudziści w niebieskich czapkach
z czerwonymi otokami. Na karabiny mieli nasadzone
bagnety. Tak Andrzej Wajda zaczął kręcić w naszej
Gminie pierwsze sceny do swojego filmu o Katyniu,
który ma być dziełem życia wybitnego reżysera.
Jest 17 września 1939 r., dzień agresji Rosji sowieckiej
na Polskę, konającą pod hitlerowskim butem. Tysiące polskich
żołnierzy na wschodzie kraju dostaje się do niewoli sowieckiej.
W Kasinie kręcono scenę rozdzielenia szeregowców od oficerów i załadunku tych ostatnich do bydlęcych wagonów,
które pojechały na wschód, skąd oficerowie nigdy nie wrócili. Kasina zagrała przedwojenną, kresową stację Zadworze.
Obok zwalonego szyldu stacji stał oryginalny niemiecki gazik
i kręcił się pułkownik Wermachtu w błyszczących oficerkach,
gdyż wtedy dokonał się IV Rozbiór Polski. Polscy oficerowie
mieli zmęczone twarze, ale płaszcze ściśnięte pasem, jak każe
regulamin. Świeciło jesienne słońce, tak to musiało wszystko
wyglądać przed 67 laty.
Przyjazd do Kasiny ekipy filmowej (60 osób) i 400 statystów
do końca trzymano w tajemnicy. Ustaliliśmy, że w polskich
żołnierzy i Rosjan wcieli się studenci z Krakowa i Warszawy.

śli się do Krakowa, a potem?
– Może pojedziemy do Rosji – żartowalii kaskaderzy na dachu
wagonów, którzy grali funkcjonariuszy NKWD.

Kasinę upodobali sobie reżyserzy
Zabytkowy dworzec kolejowy w Kasinie Wielkiej z początku zeszłego stulecia (najwyżej położona stacja kolejowa w kraju) zagrał już w kilku filmach i tu obecność kamer nikogo nie
dziwi. – W „Liście Schindlera” zagrało wielu miejscowych, dobrze
płacili – wspomina mieszkaniec wsi Stefan Młynarczyk, który
statystował także w filmie pt. „Boży Skrawek”. W Kasinie krę-

Całe życie myślał o tym filmie
Andrzej Wajda, jak opowiadał niedawno w wywiadzie dla
„Rzeczpospolitej”, temat katyński nosił w sercu od kilkudziesięciu lat. W Katyniu zginął ojciec reżysera i dla twórcy takich
obrazów, jak „Kanał”, „Lotna”, czy „Brzezina”, film o hekatombie 20 tysięcy polskich oficerów, elity narodu, których
Rosjanie zabili strzałem w tył głowy, ma być dziełem życia.
- Katyń zostanie przedstawiony oczami kobiet: matek, żon
i sióstr oficerów, które latami czekały na powrót swoich mężczyzn
– zdradził nam członek ekipy. Dowiedzieliśmy się, że film
będzie miał tytuł „Post Mortem - opowieść katyńska” (badania pośmiertne).
Sławomir Pala, szef sąsiadującej z nieużywanymi torami
(trasa Nowy Sącz – Chabówka, po której obecnie jeździ od
czasu do czasu tylko pociąg retro) stacji narciarskiej na Śnieżnicy, uważnie śledził, co się dzieje na planie. Z góry miał
znakomity widok. – Rozdzierająca była scena pożegnania jednego
z oficerów z żoną. Nie mogli się oderwać od siebie. – opowiada.
Pala nie wytrzymał, podszedł bliżej i zaczął fotografować.
Z powodu flesza musiano powtórzyć tę scenę i Andrzej Wajda
pogroził palcem panu Sławkowi.
W Kasinie ekipa filmowa przebywała dwa dni. W sumie
zaplanowano 50 zdjęć filmowych. Z Kasiny filmowcy przenie-
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cono także sceny do filmu o Janie Pawle II („Karol, człowiek
który został papieżem”) oraz „Dobrego wojaka Szwejka”.
Dodajmy, że drugiego dnia na planie filmowym w Kasinie
Wielkiej pojawił się wójt Tadeusz Patalita. Serdecznie powitał Andrzeja Wajdę i cała ekipę filmową w imieniu wszystkich
mieszkańców Gminy Mszana Dolna. Nasz wójt mówił, że to
wielki zaszczyt i wyróżnienie dla Gminy, że właśnie tutaj
wybitny polski reżyser rozpoczął pracę nad filmem, który
obchodzi wszystkich Polaków. Andrzej Wajda był wzruszony...
(s)
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Bez pomocy sponsorów sukces nie byłby możliwy!

Rugby coraz popularniejsze
Coraz szersze kręgi zatacza
dzałalność UKS Gorce z siedzibą
w Zespole Placówek Oświatowych
w Rabie Niżnej. Klub obejmuje swoją działalnością także dzieci i młodzież z innych placówek
oświatowych w Mszanie Górnej
i Lubomierzu, gdzie rugby ostatnimi
czasy spopularyzowano. Już teraz
osiągnięcia naszych milusińskich
na forum ogólnopolskim są wizytówką naszego rejonu.
W sezonie 2005/2006 na Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży UKS
„Gorce” zajął w klasyfikacji generalnej III miejsce, a w niektórych kategoriach wyższe lokaty. W ramach
mistrzostw odbyły się trzy turnieje grupowe: na stadionie narodowym w Chorzowie, w Poznaniu oraz wielki finał
w Siedlcach. Klub wystawił drużyny
w trzech kategoriach wiekowych, do lat
15. Nasza młodzież i dzieci reprezentowały także klub na Mistrzostwach
Międzywojewódzkich „Rugby 7” na stadionie Śląskim. Tutaj mieli okazję zmierzyć się z najlepszymi klubami w kraju:
„Posnania” Poznań, „Czarni” Bytom,
UKS „Koliber” z Sosnowca, „Juwenia”
Kraków, UKS „Lider” z Nowego Sącza
oraz UKS „Wilda” z Poznania. Pomimo
że kluby te działają już od lat, to właśnie
nasze „Gorce” zdobyły Mistrzostwo
Międzywojewódzkie.
Trwa sezon 2006/2007. Młodzież
zachęcona sukcesami coraz chętniej podejmuje pracę na treningach.
Po pierwszym turnieju grupowym
Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży, jaki odbył się w Poznaniu, UKS
„Gorce” zajmuje w swojej grupie
I miejsce i prowadzi w ogólnopolskiej
klasyfikacji. Młodzież i dzieci zmagają się także na własnych stadionach.
Już po raz drugi zorganizowane zostały
Mistrzostwa Gminy na których została powołana kadra najlepszych zawodników do reprezentowania Gminy
Mszana Dolna w barwach UKS „Gorce” na turniejach ogólnopolskich. Nale-
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ży zaznaczyć, że w Mistrzostwach Gminnych zwyciężyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej.
Niedawno przeżyliśmy wielkie święto rugby, na naszym terenie 14. października br. odbył się drugi turniej grupowy,
na którym gościliśmy kluby: „Wilda”
i „Posnania” z Poznania, „Koliber” z Sosnowca oraz „Czarni” z Bytomia.
Należy uświadomić sobie, że udział
w ogólnopolskich zawodach oraz o rga-

OSM Tymbark, Firmie Pana Stanisława
Cichańskiego z Mszany Górnej, Firmie
„Rabex” z Raby Niżnej, G.S. Samopomoc Chłopska w Mszanie Dolnej,
Firmie „Janda” z Łostówki, Firmie
„Raban” z Raby Niżnej.
To dzięki ich pomocy, ale także
determinacji trenera Roberta Sławeckiego, można zrobić tak wiele dla dzieci
i młodzieży z naszego terenu. A ta działalność w perspektywie posłuży nam

nizacja turniejów u siebie, to bardzo
kosztowne przedsięwzięcia. Pomimo
dotacji jakie klub otrzymuje z Gminy
Mszana Dolna oraz z funduszu przeznaczonego na profilaktykę uzależnień,
środków ciągle brakuje. Bardzo aktywnie w pomoc dla klubu zaangażowani są rodzice, którzy poświęcają czas,
udostępniają własny transport, dofinansowują wyjazdy dzieci, jednak bez hojności sponsorów większość działań nie
byłaby możliwa. Dlatego tą drogą Klub
„Gorce” pragnie serdeczne podziękować wszystkim wspierającym jego działalność firmom a w szczególności Firmie
„TELEPOLAND p. piotra Stożka oraz
Firmie „Maspex” z Wadowic, Firmie
„Tymbark” S.A. z Tymbarku, Firmie

wszystkim. Bo przecież zagospodarowanie czasu wolnego dzieci teraz, to mniej
zachowań patologicznych w przyszłości.
Należy też podkreślić wielkie znaczenie jakie ma udział w ogólnopolskich
imprezach dla naszych dzieci w zakresie
edukacji, poznawania Polski, kontaktów z rówieśnikami z innych terenów,
możliwość uczenia się zdrowej, sportowej rywalizacji. Działalność w Klubie
Sportowym „Gorce”, to także szansa
udziału w obozach sportowych, letnich
i zimowych, znacznie dofinansowywanych przez Polski Związek Rugby.
W tym roku już po raz kolejny w tego
typu imprezach wzięło udział kilkadziesiąt dzieci z naszej Gminy.
Katarzyna SZYPBIAK
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Co przedstawia zamieszczone zdjęcie i z czym się
wiąże?
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji.
Wśród osób, które odgadną fotozagadkę
rozlosujemy nagrody książkowe.

KRZYŻÓWKA DLA NAJMŁODSZYCH
Pola zacieniowane utworzą hasło. Spośród nadesłanych odpowiedzi rozlosujemy trzy nagrody książkowe.
1. pierwszy dzień tygodnia;
2. mierzy czas;
3. stolica naszego powiatu;
4. obchodzi święto 14 października;
5. ... by się uśmiał;
6. pisarz który urodził się w Porębie Wielkiej;
7. zbliżająca się pora roku;
8. pod brodą maluszka;
9. siedzi na niej leń;

9

10. inaczej zasłona;

10

11. co 4 lata (sportowa);

11

12. gorzkie ... – śpiewane w poście;

12

13. w zoo i na jezdni;

13

14. „Nasza ...” – tytuł naszego kwartalnika;

14

15. tam pracuje palacz;

15

16. mądrzejsze od kury;

16

17. przysmak Azora;

17

18. pasie owce na hali;

18

19. tłok w autobusie.

19

Hasło krzyżówki z poprzedniego numeru „Naszej Gminy”: „Noc Świętojańska”. Wylosowani do nagrody: 1. Damian
Kaczmarczyk (Glisne), 2. Marek Rataj (Łętowe), 3. Paweł Rataj (Łętowe). Gratulujemy!
Hasło krzyżówki prosimy wpisać wraz ze swoimi
danymi i wypełniony kupon przesłać lub dostarczyć w inny sposób na adres redakcji:

HASŁO: ....................................................................................................

Redakcja „Naszej Gminy”
Urząd Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna

ADRES: ....................................................................................................
(opr. AGA)
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IMIĘ I NAZWISKO: ..............................................................................

LAT: ....................

SZKOŁA: ...........................................................
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Informator Gminny
Urząd Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-00-09
tel. (0-18) 331-02-23
tel. (0-18) 331-02-59
fax (0-18) 331-12-42
e-mail: gmina@mszana.pl
Internet: www.mszana.pl

Policja – 997, 331 00 07, 331 00 20, k.112
Straż Pożarna – 998, 331 00 08
Pogotowie Ratunkowe – 999
GOPR – 267 08 10, k. 0 601 100 100

Budownictwo – 331 98 07
Geodezja – 331 98 14
Podatki – 331 98 09
Zamówienia Publiczne – 331 98 15
Ewidencja Ludności – 331 98 13
Inwestycje – 331 98 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
– 331 05 41
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół i Przedszkoli - 331 03 88
Urząd Pracy – 331 98 11
Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego
– 331 98 08
Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego
– 331 98 19

Ośrodki Zdrowia
Kasina Wielka – 331 40 23
Raba Niżna – 331 60 60
Mszana Górna - 331 52 02
Kasinka Mała - 331 30 31, 331 31 47
Lubomierz – 331 55 50

Godziny Przyjęć:
Wójt Gminy
– poniedziałek w godz. 9.00 – 14.00
Zastępca Wójta Gminy
– czwartek w godz. 9.00 –14.00
Przewodnicząca Rady Gminy
– poniedziałek w godz. 10.00 – 13.00
– środa w godz. 10.00 – 13. 00
– piątek w godz. 10.00 – 13.00
Sołtysi
Glisne – Mieczysław Kaczor, 331 60 93
Kasina Wielka – Bolesław Żaba, 331 43 31
Kasinka Mała – Kazimierz Perz, 331 32 20
Łętowe – Kazimierz Pajdo, 331 52 00
Łostówka – Maria Farganus, 334 92 77
Mszana Górna – Michał Mysza, 331 53 43
Olszówka – Tadeusz Wacławik, 331 61 79
Raba Niżna – Kazimierz Biel, 331 63 61

Banki
Bank Spółdzielczy – 331 92 17
PKO BP S.A. – 331 10 57
BPH PBK – 331 02 45

Biblioteki
Kasinka Mała – 331 35 11
Łętowe – 331 52 04
Raba Niżna – 331 60 56
Łostówka – 331 00 43
Mszana Górna – 331 52 29
Mszana Dolna – 331 02 20
Szkoły
Zespół Placówek Oświatowych w Kasinie
Wielkiej budynek „A” – 331 40 94, budynek
„B”– 331 40 91
Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej
– 331 30 96
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej
– 331 30 06
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kasince Małej
– 331 31 13
Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
– 331 60 05
Zespół Placówek Oświatowych w Olszówce
– 331 60 25
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu
– 331 52 83
Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu – 331 52 66
Szkoła Podstawowa nr 2 Lubomierzu
– 331 52 61

Kącik Czytelników

NIE MA TEMATÓW TABU !

Czekamy na Wasze listy. Co was boli i cieszy, co widzicie złego,
a co dobrego w Waszym otoczeniu. PISZCIE do nas !
Redakcja „Nasza Gmina”
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej
– 331 52 10
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej
– 331 52 06
Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej
– 331 55 47
Szkoła Podstawowa w Łętowem – 331 52 04
Szkoła Podstawowa w Łostówce – 334 92 21
Szkoła Podstawowa w Glisnem – 331 62 10
Msze Święte
Kasina Wielka
niedziela i święta: 7.00, 9.00, 10.30;
dni powszednie: 7.00
Kaplica – os. Chęcie: niedziele i święta: 14.00.
Kasinka Mała
niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 18.00
dni powszednie: 7.00.
Łętowe
niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.45, 18.00;
święta: 7.00, 9.00, 18.30
dni powszednie: 7.00, 18.30.
Łostówka
niedziele: 10.30.
Lubomierz
niedziele i święta: 7.30, 9.30, 11.00, 18.00;
Kaplica na Rzekach – 12.00
dni powszednie: 7.00, sb. – 7.00, 18.00.
Mszana Górna
niedziele i święta: 8.00, 11.00, 17.00
dni powszednie: 19.00.
Olszówka
niedziele i święta: 8.00, 11.00, 15.00
dni powszednie:7.00.
Raba Niżna
niedziela i święta: 8.00, 11.00 (Suma), 16.00
dni powszednie: pn.wt. czw.- 7.00, śr. Pt. sb.
– 18.00.
Glisne
niedziele i święta: 8.30, 11.00
dni powszednie: pn.wt., czw., pt. – 18.00; śr.,
sb. – 8.30.
Mszana Dolna
niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,
15.00, 18.00
dni powszednie: 6.30, 7.00, 7.30, 18.00.

„Nasza Gmina”
Pismo periodyczne.

Wydawca: Urząd Gminy Mszana Dolna
Redaguje zespół: Stefania Wojciaczyk,
ks. Jan Zając (Śnieżnica), Elżbieta Jakubiak,
Franciszek Stożek, Magdalena Polańska,
Agata Chorągwicka (sekretarz redakcji).
Przygotowanie do druku i druk: ALT
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 46, tel. (018) 444 48 48
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Na planie filmowym u Andrzeja Wajdy
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NASZA GMINA

